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İktisadi 
Kifayet 
Meselesi 

~ ı .. lktıaadi kifayet -elesi e9· 
111dir. Fakat bu meselenin son 

~ tiinlerde yeniden münakat .. 1 

( ~~lamııtır. Buna ve.ileyi, blr 
"'l'J arka11ndan para sıkıntı· 
' 1na giren Almanya ve lngil
lerenin, yalnız baılanna l.ıur· 

ısu 11llrna imkanlarının tetkiki ver· 
lııittlr . 

1
• Meselenin mahiyeti ma· 
~dur. Bugün ikbaat aiyaıe· 
1llıe iki muhtelif istikamet ve· 
l'iliyor. Bunlardan biri kifa· 
Yetçilik, yani memleketin ikti· 

e 'adi kifayetini iıtihdaf etmek 
~e tekmil servet menbalarını r ti 1•tiımar ederek harlce ifti~r 
j.bnemektir. Diğeri ,erf,estçı· 
ik, yani memleketi ıerbestçe 
lıeYnelmilel mübadele piyaıa· 
•ıııa terkederek her lahze ha· 
l'İce batlı kal~ak ve bunda 
lııalızur değil fayda görmeı. 
tlr 

iki istikametin de kendine 
rÖ~e kuvvetli eıba~ı ~ucibe

. ı,"tı vardr. Kifayetçılerm ~b.a· 
• 1 1 mucibeai, ıerefi . mil~ıdır · 
n !"farııtır, dinamik bir mılle~ 
ç :ktıaadi lüzumudul". Serbe•~çı· 

~rin .,,babı mudbdi, r.ulll 
~~l&adııı gaye değil va11ta ol

._, ~o.aı tellkkiıidir. Bunlar fU 
~ &ıı•li ıorurorlar: Siyasi ~ir 
Udut içinde c~reyan eden bir 

!~tıaada mı milli iktııat deme
lidir? Fwua yyen kambiyo teda
"til ecen "erôeki iktısada mı 
lbllli ikt·~l Jemelidir? Ve bu 

t Uallere atn ayrı ıu menfi ce
a vaplerı veriv~·lar: 
n. Buııünkü aiyaai hudutla~~ 
~:ı:erindeki hareketlerle mıllı 
iktı .. dın çer~eveıi tespit ~~
leuı6X. Zira bu lıareket bugun 

'--' on derec:e kolaylaşmııtır. 
Cümrük hudutları da milli ik
._adı tayin edemez. Çünkü 
Ült'..t-.ikler h..ıgiln müdafaa ci
a:ı:ı oto.al.tan ziyade dahili 
•tilısali arttırma vasıtalarıdır. 
l<~rnbiyo .,,, para dahi b~l!~
ku beynelmilel altın vahıdıki· 
'•iıi devrinde milli iktısada 

t ı.ıdtıt olamsz. 
Ve il&ve ederek diyorlar ki, 

a Hli iktısat fert ile cihan ara
ında bir r~bıtadan başka bir 

nley değildir. Fert, cihanla mU
dele ediyor. Bu mübadele

~. ferdi cihana batlıyacak l · · 
-a::ueaaeıeye ihtiyaç vardır. Ü 

lk lleuese milli ikt11attır. Milli 
hıat, bir gaye değil, bir va

•ıtadır. 

-~ Son Alman ve lnııi~ pata 
lıranlarında tekrar tazde· 

~ıı bu münakaşalar buııün e
e'tJı ~ıııiyetli bir safhaya gir-

1f bulunuyor Yukarda ııik-
s:r-.ı·1 . s :"'1 en esbabı mudbeler Uııe-

el , ııde bazı tadiller, prenıiple
li_ıı tatbikatında da külli tağ· 
•rler &örülüyor. Meseli, ki
)~ temayül eden Almanya, 
rıct İtibarlara dayanarak; 

~be.tinin eski saliki lngilte-
~ lı • d d" ' •rıce iftikar etme en U· 

~~ltıek .• · ııtıyor • 
~~ıaadi kifayet meselesi: 

P ~ile! bir mevzu olarak yenı
" O zihinleri itııal etmektedir. 
ıel;lln ehemmiyeti, her ~

' tı et için olduğu gibi, eski ık: 
b·'at uıullerini bırakıp yenı 

11 iktı · · · ·ı • 
11 

sat aıstemı te.ııt e me~-
~t olan Türkiye için dahi bil
l!ııı·tilr. Bu iı?.ı f' la, memleke· 
~· 1Zln , bu meaele etrafında· 

1' J 1 • •on fikirler ve son hadise· 
,ı"'; Yakından takip etmesi fay· 

11 1 olabilir . 

ı 
MÜDERRİS 

Nizamettiır Ali 

···-..·············-·----····-...... 
Gelen tayyareciler 

~~~n Y eıilköy tayyare meyd~nma 
"ıl reıten bir lngiliz tayyare11 gel
~, f ır. Tayyare bu ıabah bette Sol
~Yİ hareket edecektir. Bozulaı·ak 

) ~ > Uya inmeğe mecbur kalan ~
~!1 tayyaresi makinesi henüz taınır 
~.•rııediğinden indiği yerde bulun j 
"""'tadır, -----{:l>lin Londrayagidiyor 
ti~~IS. ııı ı AA \ _ Londraya 
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BaşvekilPaıa Ankara istasyonunda istikbal ediliyor 

Başvekil bugün Anka-
radan hareket edecek 
- Dün öğleden sonra toplanan 

Heyeti vekilede muzakerat 
geç vakte kadar devam etmiştir 
ANKARA, 18 (Tel~fonla) - Heyeti Vekile buııün. ı~at 16 da 

içtima etmlıtir. Bu iç~ıma g~ vakt~ kadahr devka'? etbt~ğı'.11den lhı· t Pata akşam trenıne yetışememıt ve are etı ta ıatı e tee • 
~ü:e uğraJJlıştır. Başvekil P~şan1'? yarın .. a~~mki trenle hareketi 
muhakkaktır. Bugün Heyetı Vekılede ~o~ıulen .. meseleler .ara
sında vekalet emrinde bulunan bazı valılenn tekaude aevklerı me 

ıeleıi de vardır. 

Yeni kadronun tatbiki ......• ' • 
Tütiin inhisarında dört murakip 
açıkta kaldı, tatbil(at devam ediyor 

Parage'da tayfun 
BUENOS AIRES, 17 (A.A.) -

J.aııomption'dan bildirildiAlne göre, 
bir tayfun Parqe'nin m!'htelil ~ 
-•--•---ela 400 evi tahnp etmlttir. 

1-~ 1 Ü "zl ki Bir çok kimıeler ö mUft Y:! er~ 
ti yaralanmıtbr. Münakalat, munka 

ti olmuıtu_r_. -----

Çin deki f ey zan 
ANGHAY 17 (A.A.) - Han-

Ş elektrik fabrilcalan iılememek: 
~~ Şelı' karanlık içindedir. lnhı 
tedll'. ır, J bir ok damlar devam etmekte o up ç . 

efat vardır. Maliye _Nuırmm n-
tel .... : altında bir millı yardım ko-
ya .... u 'I • ti 
ınltoi ihdu ed• mıf r. 

Kutupta yeni tetkikler 
MOSKOVA, 17 (A.A.) - Ta11 

Ajan11 bildiriyor: Malygulne yeni 
Zemble'cla kain Atotcblnechar bo
fazma ginniştlr. Kitifler, ahnli ha 
valye rasathanesini ziyaret etmiıler 
dir. 

Rasathane erkinı, bir kar fırtına-
11 eanaaında telef olmut olan Jeofi
zik ilimi Lebeclev'in vefatına rai
men mesailerinden memnun oldulc
lannı ve bu mesainin muvaffakıyet
le neticelenmekte oldufunu ıöyle. 
miılerclir. Karık heyetine refakat e
decek olan vapurlar için çok faideli 
bir takım mÜfllheclelerinden sonra 
Maligulne Barents denizine ginniı
dr. 

Kırımda maktul düşen İtalyanlar 

Vekili emlQ_~-- ~ YENİ BİR ESERl 
Çanakkaleden sonra Kanunun tatbikah 55 =: - -

lzmire gidecek durmuş değildir 5 O l • l 5 
ÇANAKKALE, 17 A.A. - Etabli olduğu anla,ılan Rumlara~ SmQn l lmperafOT UğUnUn § 

Dün gece yarısından ıonra teh llit ve lstanbul be~~~:;. h~tupud~.~ae-- ~ C"UTl•ye Je baflŞl.. =--
rimize gelen Dahiliye Vekili #Jı Uı 
Şükrü Kaya Beyefendi bugün •i lizım ıelen em 5 $ 
refakatlerinde umum Jandar- 15k hakkındaki ka $ F l"h R fkı B • • E 
ma kumandanı Kizım ve Ko- nunun Vilaye teb- 5 ~ ~ 1 ey en ıyı ve en orijinal 5 
lordu kumandanı Ali Hikmet 1 liğ olunduğunu = eser1nı hazırlamaktadır. ·Bu eseri eylül = 
Paşalar olduğu halde hükU- · ~azm~b~. Dü°!'ü 5 ortasından itibaren tefrika edeceğiz. S 
met ve belediye dairelerini zi- on °1 

• ıaze e- = = 
• 1 si bu kanundan = = yaret etmıt er ve öğleden son- - E -

ra Truva harabelerini gezmiş- hahıederken "Son = Serin ismi : = 
1 d 

kanun tatbikatı =:::ı = 
er lr. Gece belediye tarafın- C 

dan şereflerine bir ziyafet veril . ~:~;::,:r.bird::: ~ Zeytı•ndağz S 
mi•tir. Yarın buradaki J'andar- h · · · v = = • ı · d ... ., arrınmız ali mu - •• -
ma mekteplerini teftiften ıon- avini Fazı. Beye, kanun tatbikab- § = 
ra Biğa'ya hareket edecekler· nın durdurulmaaı hakkında bir emir - 5 
dir. ı8elip ıelmediğini sonnuttur. Fazlı 5 dır. Muharrir bir -brlık mukaddlmealnde S 

ı 1 ey diyor ki: = . = 
ZM R, 18 (Huıual) - El- "-Böyle bir ~ey yoklu•. Kanun $ fÖyle dıyor: = 

yevm Çanakkale ve havaliıln- mucibince iadesi icap edecek olan = $ 
de teftitte bulunan Dahiliye emlak hakkında karan heyeti mu- :::1 " Osmanlı Jmperatorlulunun SarigeJ• nasıl 1:1 
vekili bir hafta ıorıra teftişle- rahbaaamız verecektir.,, S lıatmıı oldufunu anlatmak isterim. ili 
· d · • b 1 k Y aptığlmız tahkikata göre, bu = " 5 

nne evam ıçın uraya ge ece emlakin mikdan 150 . 180 kadardır. =::ıı E · 'j' l't · in im k' = 
tir. Vekil Beye jandarma ku- Ve kanunun tasrih ettiii veçhile _ aerın orı ına ı eaı ya ııı, o Uf va alın nakleden = 
mandam da refakat etınekte- t~liye edenlere ele bono Yerilecek- S tablo'ardan ibaret olmasıdır. Zeythulağı, 66 tablodur. § 
~ - = -
Tekaüt 
Maaşları 

Tahsisatı f evkaladeleri 
ile beraber verilecek 

30 Ağustos 
Dumlupınardaki me

rasim bu sene 
daha muazzam olacak 

!!!!!!!! Muharrir vak' aları olduğu gibi naklediyor ve hiç bir ili 
§ tahlil ve münakata yapmıyor. Muhakemeyi karilerine S: 
S bırakıyor. . := 
E Falih Rıfkı Bey bütiin barp müddeti merhum Cemal § 
= Paşa karargAbında ılyasi büroyu idare etmiı idi. S: 

1 Eserin ne kadar meraklı olduJunu anlatmak için ~ 
tablolardan bir kısmının aerlevhalannı neşrediyoruz : § 

Maliye Vekaletinden, dün 
İstanbul Defterdarlığına Tü
tün ve diğer mülhak bütçelerile 
idare olunan dairelerde çalışan 
mütekaitler hakkında şu mü
him emir tebliğ olunmuttur: 

Mülhak bütçe ile idare olu
nan müesıesatı reamiye de 
ücret tertibinden para alanların 
ve eoıki tekaüt kanunu mucibin
ce mütekait bulunanların te
kaüt maaıları tahıiıatı fevka
ladeleri ile beraber verilecetkir. 

§ Zegtim/ağı-1915,Ka- san süprüntilıü, bir sigo- ~ 
ı= $1mpaşa - 1918, Sirkeci, nist, Totonga, ateş we := a ip, çadır, iltimas, yedi ıüneı, Daktor Nazım, 5§ 
:5 nişan, altın ve odun, Lodendor/un ofla, Ber- := 
:! Halide Edip, Baha Şa- -

.-"WJ . :! kir, Çerkes Ahmet, ka- lin, Opera, bir Ç<Jcuk ve :E 
S rarglih, benzin, Kudüs, iki kız, bir çocuk ve bir := e Lübnan, Ermeniler, asıl- kız, Ana/arialar Ne/eri, EE 
; 11tış bir gardrop, öldü- 15,000 kdlıt, 15,000 al- :E 

Defterdarlık, bu emri mül
hakata tebliğ etmittir, ----· 

Tasarruf haftası 
ANKARA, 18 A.A. - Milli ik

tııat ve tasarruf cemiyetince taıar
ruf haftası için faaliyet hazırlıkları 
na b&Jlanmı,br. Bu sene bu haftA 
mektepler de canlı bir surette ltti
rak edeceı.lerdir. 

Levhalar, bl'oıürler mektepln· 
de temsil edilmek üzere melrtep re· 
vüıü hazırla..-ktachr. 

ispanyanın Berlfn sefiri 
memleketine gidiyor 
BERLIN, 17 A.A. - lspan

ya'mn Berlin ıeliri M. Ameri
co Caatro Saint • Sebaıtien'e 
müteveccihen hareket etmi,tir. 
Mumaileyh Madrit'e gitmez. 
den evvel birkaç tatil gününü 
orada geçirecektir. Sefirin ııay
bubeti esnasında sefaret itleri 
müatetar tarafından &örülecek 
tir. 

Kafandaris - Molof 
itil ah 

CENEVRE, 17 (A.A.) - Yunan 
hükUnıeti Kafandarlı Molof itilafı 
mucibince ödenmesi liznn gelen pa
rayı 31 temmuzda Tennemiş oldu
ğundan Bulgariıtan Cemiyeti Ak
vam mecliıinin 1 eylulde baılayacak 
olan içtima devruinde tetkik edil
mek üzere ruznameye alrnmıştır. 

Bir günde otomobil 
altında kalanlar 

Ankarada zafer bagramı 
komitesinin içtimaından 

bfr köı• 
ANKARA, 8 (Huıuıl) - Dahili· 

ye müıteıcrının riyasetinde topla
nan bir komisyon b&Jlwnuuıdanbk 
harbin.in yıldönilmünil teai't için ha· 
zırlıldara baılamııtrr. Türk Gazete
ciler birliği 26 afuatoıta Gazi çiftli
ğinde ordu milme .. illeri ıereline bir 
çay ziyafeti verecekti ... 

30 aiustosta Dumlupınarcla yapı
lacak merasim bu sene daha muaz,. 
um olacaktır. Her taraftan Dumlu
pınara huauıi trenler tahrik edilt
eatl•. 

Sapanla 
Atılan Taş 

12 yaşında bir mek
teplinin en nihayet 
hayatına mal oldu 
ıc...,. Nıuıtafapafllda Slinblilefep

di sokağında otur"n S.,,,...tva Poıta 
ve Telgraf memu 
ru Ali Beyin 12 
yaıındalai ojlu 
Kamil Ef. evvel
ki gün feci bir 
tekilde ölmüttür. 
Kamil bundan 9 
ıün evvel sokak
ta arkadaşlarile 

oynarken Ali Alp 
iımindelci arkada
!' sapanla ayağı. 
na tq atını§, bu 
çocukcağızın ba- Olen çocuk 
cağında açtığı yanı iltihap yapavak 
ilili tahrip ebniıtir. Çocufa Cerrah-

PARIS, 18 (A.A.) - A11on>pti- P•ta haatahanesinde ameliyat yapıl 
on yortuıunda Fransanın muhtelif mıısa da kurtarmak mümkün olma· 
yerlerinde vuku bulan yol kauların mıt ve çocuk evvelki gün ölmüıtilr. 
dan 40 kiti ölmü,, 180 kiti de yara- J Kamil dün mektep arkadaılanmn 
Janmııbr da ittirak ettiği bir ihtifalle defne-

• dilmittir. ---·-----

ren kadın, ullimlık, tın, kliğıt ve gümüş, Ade- § 
~ Mustafa Kemal, Maham- n'e ıellim,sert bir Alman, S 
~ medin mezan,ls•nın me- krargah treni, komplo, =: 
:!! zarı, iskorpit, Ali-
5 gı, Lübnanda iki ara- sıcak su, "Gönlümün 5 
:! ba, tulum, Sı'vil reis, içindesin!,,, Kudas düş- 5 
S dilrzüler, Emirin oflu, tii, Allaha ısmarladık, := 
§ bir isyan, sinema, iki Sariye düştüğü zaman, § = muharrir, Akıllı bir Mü- son mektup ve üç mu- := 
§ hendis, Çöl gecesi, in- harri,. ... V. S 5 - -- -- -- -- -- -- -
I KARA IR i 
1 lstanbul nasıl ı -1 işgal edildi? 
--:S fstanbulu itgali faciasını mühim tarihi •nifelerl 
$ itibarile pek yakından mütahede •e takip fıraahnı 
:= bulmuş olan Aziz Hüdai Beyin bu unv~daki hatıratını 
§ pek yakmda neıre başlıyacağı:ı. '" · -= -3 Kara e· G .. _ ır un .• 
~ Tarihe kapkara bir yllıle girecek olan bu eltm raci- 1 
S aya ait pek müheyyiç ve mııhrem kalmış sahneleri := 
:= ihtiva eden yegı\ne eserdir. := = -- -- -5 Merak ve heyecanla § 
~ bekleylniz. ~ 
- -- -= = - -- -
~ Başı Dönükler ~ = = = e 5 lbrabim Necmi Beyin MJLLfYET için yazdığı bu S 
§ romanı da pek yakında ne~redeceğiz. § - -- -- -- -

YARIN 
Türk gazeteciliğinin 

yüzüncü seneıi § BAŞI DÖNÜKLER Eski ve yeni ruhlardaki 5 
ANKARA, 18 _ Türk gazeteci- :; çarpışışın ifadesi, latanbul salonlarının içine alıp tezahür ~ 

On dört asır sonra liğinin yüzüncü yıldönümü münaae § ettirdiği tip~erin, bütün başı dllnllklerln romanıdır. :; 
"h" de Krım mu/ıarebesinde maktul düşen ltalyan Hazreti Muhammet betile burada yapılacak merasim - IJV -

1854 tarı ı~ l'l . ·n medfun bulunduğu Feriköy mezar- proınuru Tüı·k gazeteciler birlili ta -~ PJ:A. Y AKJNDA MİLLiYETTE E_-
k 

ve bahrıyc ı crını . Yazan: rafından tanzim edilecektir .. M~-
as er h t nda merasim yapılmıştir. M erasımde sim münasebetile Türk gazetecilik!- = = 
• • _,., ~ J ;;n aba saa o _-...:~~--u· ~cı-...:.-...:...~J_(__1;.gı11r:11al!:eL.!'M~elö'b~'...!u~s,_.u,._,l'e!tlr[le~fL.li..ııll" LJfJeciı. tdi.l' ·;;.· ..i'nki'....t ..... lall' ..ı...Uelui'_l!;=!;_.~~---------------------===--
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2 MİLLİYET ÇARŞAMHA l':I AGU!;l0!) Hl.il 

tup&arı 1 1 
. -HARiCi HABERLER •• uhablr me . ~ ... ·'i -~ . 

ok~kları~ ev eri~tertıiz Çelik.miğferler Prusya intihabına 
hır şehır: Mugla fesat karıştığını iddia ediyorlar 

Tıp kongresine haz rlık 
ANKARA, 18 (A.A.) - Tıp kongresi 22 eyliilde Anka 

toplanacaktır. Kongreye iştirak edecek azalar için kongre k 
umumiliğinden alınacak fotograflı vesikalarla Devlet Demi 
lannca yüzde 50 diğer şimendiferler idarelerince yuzde 30 il 
ve Seyrisefain idaresince vi.ızde 75 tenzilat yapı1ması takar ' • B sene bir sinema, bir kulüp ve 

tam teşekküllü bir mektep yapılıyor 
Fesat karışmasa imiş, netice başka tü.rlü olurmuş! miştir. -

UGLADAN: Cenup vi. ıı17~1~Wi;~ Hitlerin bir Kredi Gandhi'nin 
Planı 

Memleketimizde yaya yürüy··ş rekor 
li.yetlerimizin mühimlerinden 
birisi de Muğla vilayetidir. 
645 metre rakiminde olduğun
dıın dola ı belki biraz serin
lik bul ı iyerek Milasın 
sıcak muhıtınden kaçmak iste

teklifi ihtiyacı ... 
--~ 

ÇANKIRI, 18 (A.A.) - 1800 kilometre orta ve şimali 
doluda yaya yürüyüş rekorunu kıran aynı orta mektep taletl 
rind n Hasan ve Ahmet Beyler İneboludan Çan ırıya gel 

c . Ve b r kamyona atlıya· 
rak yola çıktım. Milas ovası 
c . nl"e , - bit hale gelmişti. 
Kamyonun sür'atinden dalga
la an hava tabakaları kızgın 

Koalisyon hükumetine 
iştirak mi edecekler? 

COLOGNE, 17 A.A. - Bu 
gece nasyonalistlerle komünist 
ler arHında bir arbede olmuş
tut. Bir komünist, bir bıçak ya
rası almıştır. 

Çelik Miğferli/erin 

protestosu 
BERLİN, 17 A.A. - Çelik 

Miğferliler teşkilatı geçenlerde 
Prusyada arayi ammeye yapı

lan müracaatın kusurlu olduğu 
nu, cetvellerde isimleri yazılı 
olanlann hakiki miktardan faz 
la tahmin edilmiş olduklannı 
ve Diyetin feahi lehinde veril
miş bir milyona yakın rey pus
lasının iptal edildiğini iddia e
derek protestoda bulunmu,tur. 

Maktullerin cenaze 
merasimi 

Muğla ualisi Salih Cemal BERLİN, 18 A.A. _ Plow 
Beyle umum muhabirimiz meydanında vukua gelen ko-

ve Cavit Bey müniıt arbedeleri anasında te 
beyaz bacaları insana çok tatlı lef olan polia zabitlerinden A
hisler vermektedir . nalauf ile Link'in tetfln mera-

Şehrin en cazip yerleri hü- simi yapılmıttır. Merasim, Car 
kumet konajının olduğu semt lstrase polis kıtlasının jimna
ile vali konağının ve bir de haı stik salonunda İcra edilmiı ve 
tanesinin bulundu taraflardır. M. Severing bir nutuk söyle
Hükiimet konağı ile etrafında- miştir. Mumaileyh iki polis me 
ki belediye binası, hususi mu- murunun ne gibi ahval ve te
hasebe, andarma ve polis dai- rait altında maktul düşmüş ol
releri, postane ve hapiıane bi- • duklarını hatırlatmıştır. M. 
nalarınm bir arada bulunmala- Wirth, iki kurbanın tabutları
n ve bilhassa bunların güzel na hükumet namına çelenkler 
bir park etrafına toplanmıt ol- koymuttur. Birçok zevat muh
maları hakikaten bir plan üze- telif Alman devletleri poliı be
rinde dütünülerek hareket edil yelleri, İmperatorluk bayrağı 
diğine delalet eylemektedir. teıkilitı mümessilleri hazır idi. 

Vali konağı çok cazip bir Polis zabitlerindn mezun bulu 
ıaheserdir. Memleketin metha nan bütün polis memurların
line de tesadüf eylediii ve ma- dan ve birçok heyetlerden mü
hirane inhin:ılar resmederek rekkep olan alay şehrin ba,lıca 
şehre doğru giden çok munta- caddelerini geçmiş ve Blowpltz 
zam bir bülvarın üzerinde bu- a gelmiştir. Alay, iki maktulün 
lunduğu için o taraflar halkın ikametleri önünde biraz dur
bir gezinti ve tefriç mahalli ol muştur'. 

b. r fırının ağzınd n çıkan alev 
ler gibi insanm yüzüne çarpı

yordu! Artık hepimize baygın
lık çökmüş ve kamyonun muh
teviyatı olgun bir turfuya dön 
miıştü! Kamyonumuz dağlara 
trı mandıktan sonra havanın se 
rinliyeceğinden ümit var ola
rak muttasıl yokuşları çıkıyo
ruz, tepeleri aşıyoruz fakat ne 
gezer? Daha berbat bir fırın 
ateşi içine düşüyoruz! Bir ara 
lık Milas suyunun menbaın
da durduk ve hemen suyun et • 
rafına toplanarak bir kahval- . 
tı yapmak istedik. Orada Şa
kir çavu§ isminde ayağından 
sakat bir bekçi , guya suyu 
muhafaza için memur edilmiş! 
Halbuki umurunda bile değil! 
z,.vallı adam alı, veritile meş
gul! Pis bir çanak içinde ze
hir gibi acı bir yoğurt, kok
muş bir kaşık, ağıza alınmaz 
bir ekmek getirip önüme koy
du ı Ben suyu telvis edenleri 
kendisine göaterdim. Batını on 
lara çevirerek hafifçe: "Suyu 
pislemeyin yasaktrr!,,dedi. Ben 
de : "Şakir çavuş pek yavaı 
davranıyorsun böyle olmaz de
dim,,. Bana cam sıkıldı ve 
(Ben ne yapayım tunun !Ura
sma 80 lira veriyorum. 130 
liraya da şurasını yaptırdım 
daha ne yapabilirim) diyerek 
umuzunu silkti ve çardağına 
doğru yürüdü. Artık ben de 
sesimi çıkarmadan ve yoluma 
devam eyledim . 

Muğlaya bir kilometre ka
lıncıya kadar azap içinde bir 
yolculuk yaptık ve fehre yakla 
şınca serin bir rüzgarla kartı
lanarak derin ve serin bir nefes 
alabildik ! 

Muğlada 

Doğruca Vali Salih Ce
mal Beyin makamına gittim 
ve muhterem vali beyi meb'us 
doktor Hüseyin Beyle mülakat 
ederken buldum. Salih Cemal 
Bey nazik ve kibar ·bir zattır. 
Vilayet hakkında icap eden ma 
IGmatı aldıktan sonra hep bir
likte parı<a inerek fototraflan
mızı çektirdik. Vali Bey orada 
bana bir kaç muhterem simayı 
prezante eyledikten ~onra ken
disi davetli bulunduğu bir ni
tan mera.\'mine gitmek üzer~ 
mazeret b. ıyanile benden ayrıl
dı. Ve beni gazeteci arkadatlar 
dan Cavit ve Belediye reisi la
kender Beylere emanet eyledi. 

Misafiret 
Benim için münasip bir ma. 

bal ihzarını Vali Bey emir eder 
lcen Helk gazetesi baş muharri 
ri Cavit Bey kendi hanesine 
"lliaafir olmaklığımı teklif eyle 
di ben de maalm~mnuniye ka
bul ·eyledim. Cavit Bey memle
<ete kıymetli hizmtler ifa eyle 
>niş ve umnm halk tarafından 
ıevilmiş bir meslek arkadaşı
mı'!dır. Mazide olduğu gibi şim 
di de matbuat cepheainde va
tanına hizmet eylemekle vazi
fe5İni ikmale uğn.şmaktadır. 
Cavit Beyin çıkardığı gazete 
ye<mi olduğu halde bütün tah
rir işlerini bizzat kendisi yapar 
ve bas makaleyi de muntaza
man yazar. Tek başına bir gaze 
teyi çıkaran bu meslektaşımız 
foğrusu büyük takdirlere ve 
her tiırlü si<ayişlere liyiktir. 

Mağlanın manzarası 
Muğlayı hiç ümit eylemedi

ğim bil" cazibe içinde buldum. 
Şehrin antresi ve manzarai u
mus:yesi çok hoşa gidecek bir 
tablo halindedir. Temiz •okak
ları , badanalı bem beyaz dıvar 
ları , e•~erinin müteaddit ve 

muftur • Hitlerin yeni teklifi 
Vildgetin faaliyeti BERLİN, 18 A.A.,- Hit-

0 ed b · ·ı-
1
. h" ler taraftarlarının naııri efkirı 
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un davet eylemektedir. M. Brü-

arın ıfa a ar ı a e ı me- · · t h kkı d d -
1 · k d' nıng vazıye a n a ogru 
en mu arrer ır . b' h"'k" kted' Ş ır u um vermeme ır. a-

Nafia işleri 
Muğladan Milli.sa ve Mili.a

tan Külrüğe kadar olan §OSe 
pek berbat bir haldedir. Muğ
ladan itibaren yolun bir kısmı 
mükemmel İse de diğer yerle
ri bozulmuştur. Maahaza bu 
yollann inşa ve tamirlel'İ mü
teahhitlere ihale edilmiş oldu
ğundan yol üzerinde humma
lı bir faaliyet devam eylemek
tedir . 

Muğla-Aydın yolu üzerin
de Kayırlı köprüsüne !<adar 
55 kilometrelik kısmı mücedde 
den yapılmıştır. Bu sene aynı 
yol üzerinde 6 kilometrelik 
kısım da yapılacaktır. Elverir 
ki Aydın vilayeti de hududa 
kadar şosesini ikmal eylesin! 

Yoksa bir taraf yapmış di
ğer taraf yapmamı! bundan ne 
fayda olabilir! 

Milas-Bodrum yolunun teı
viyei türabiyesi ve ameliyatı 
sınaiyesi ikıııal ve otomobil 
hareketi temin olunmuştur. 
Muğla Gökabat arasındaki 
yol tamamile ikmal edilmit
tir. Muğladan itibaren Köyce
ğiz yolunun tesviyei türabiye
si bitmiştir. Bugünlerde ihale 
olunacak 5 köp.,ü;,ün İnşasın
dan sonra Köyceğizle otomo
bil münakalatı temin edilmiş 
olacaktır. Muğla-Mermeriı 

yolu reçen sene ve bu ıene 
80 bin lira aarflle köprü ve 

yet mumaileyh Prusya plebisi
tinden sonra Hitleristler ıçın 
bir temerküz hükilmetine te
refli bir ittirak etmenin psiko
lojik anının hulul etmit oldu
ğuna kani bulunuyorsa Hitle
ristlerin şartlannı hatırlaması 
İcap eder. Bu şartlar öyle bir 
kabinede Hitler taraftarlarının 
kabine azalıklarının ekseriyeti
ni almalandır. M. Brüning'e 
vuku bulan bu su&usi müracaa
ta Hitler taraftarları rüesası
nın perşembe günkü içtimala
rında karar verilmiş olduğu 
zannolunuyor. Diğer taraftan 
salahiyettar bir membadan bil 
dirildiğine göre M. Brüning, 
bu gazetenin telmih etmek iste 
diği gibi sağ cenaha doğru ze
mini iskandil etmiş değildir. 

menfezlerile yapılmış ve yalnız 
18 kilometrelik ham kısım kal
mışbr. (N .. mnam) çayı köp
rüsü Nafia vekaleti tarafından 
yaptırılacaktır . 

Paranın bol zamanlarında 
bu yollar yaptırılamadığı hal
de bu tasarruf devrelerinde yol 
!arın şu suretle ikmal edilme
si vali Salih Cemal Beyin ese
ri himmetidir. Vali Bey yol 
infaııına muayyen bir program 
dairesinde devam eylemekte
dir. Bizd,.,.. temennii muvaffa 
~ıvet! 

Raı:ıp Kemal 

Bale'deki komite 
mesaisini bıtirdi 

Mücadeleye tekrar Ankaraya gitmişleıdir. 

yol açmak isteyor Türk-Alınaa konsolosluk muahedesi teati ed 
BALE, 17 (A.A.) - Almany.ı 

hükümetı, beyııelmilcl tll! '•at :ın
kasının yeni mali pianına tevfı.au 
Si milyon marka iblag olunan şarta 
gayrİtabi takıitln aylığını 15 agus
toıta tediye etmİftİI'. 

BOMBAY, 17 A.A. - Gand . J 
h1, içki satış mağaza ve dükkan J BERLIN, 17 (A.A.) -Tiı kiye ile Almany arasında ak1 

Yugoslavya mü&tesna. olmak Ü.ze. 
re bütün alacaklılaı· hükumetin tak 
&itlerini almaktan vazgeçmiş olduk-
1arrndan bu p"ara tevzi edilmeyecek, 
tir. 

!arı önünde durarak satışa mii.- , nan konsolosluk muahedesile mülki ve ticari munasebatla 
nı olmıığıı ruhsat veren misak hususatı tanzim eden mukavelenamenin musaddak suretlerı 
b •cıudu dahilinde bir "mutedil kiye sefiri ile hariciye nezaretı mümessilleri arasında teati o 
silahsız ;taatsizlik" mücadelesi muştur. 

Alman demiryollarr taı·afından 
tevdi edilmiı olan 47 milyondan 
Y ugoslavyamn hi&sesi tutularak mü 
tebalcisi 1930 tarihli Young istikra
zınm faizlerinin tediyesinde kullanı 
lacaktır. 

Mali vaziyet tetkik ediliyor 
BERLIN 17 (A.A.) - Bankala

rm vazzyetini tetkike, ıslahat tedbir 
teri tekfıfine ve Danat Bank ile 
Dreıdner Bank'ın nizamnamelerini 
ihzara memur husuıi komite, bugün 
mesaisine baılarnıştır. Komite, 9 a
zadan mürekkep olup aralarında 
1. G. F arben kimya trüstü reisi M. 
~nuitz ile sabık Maliye Nazırı M. 
Hilferding vardır. Komite, Alman 
kabinesinin tamirat komitesi deniR 
len komiteai ile aynı zamanda çalı§a 
caktır. Bu ikinci komitede iktıaadi 
ve mali meselelerle alikadar nazır
lar ve mmıurlar vardır. 

BALE, 17 (A.A.) - Almanya
nm vaziyetini tetkil<atta bulunmağa 
memur mali komite toplanmqltr. 
Komite Almanyaya açılankredilenn 
ııeri alınmaması için beynelmilel 
konsorsiyomun karşdqbğı mütkü
lit hakkında müzakeratta bulun· 
muştur. Komite Layton raporunun 
tetkikine de devam etmittir. 

Mütehanııdar Berline bir seyahat 
yapmaktan kat'i surette vazgeçmiı· 
\erdir. Mütebanıslar kararlarını ve.. 
mek için pazartesi günü yapdacak 
müzakerenin n~icesini beklemekte
dir. 

Mütehassısların miizakeratı 
BALE, 17 (A.A.) - Almanyaya 

açdmıı olan kredikr hakkında tet
kikat icrasına memur bulunan müte 
haasıslar komitesi, Sir Walter Loy
ton'un raporu hakkında ıon bir mü 
zalterede bulunmak üzere saat lS te 
beynelmilel tamirat bankaaı bina
sında toplanmııtır. Bu planda mün
deriç mütalealar, eylUI ayında topla 
nacak olan Cemiyeti Akvamın mali 
komitesi tarafından da herhalde tet-
kik edilecektir. ' 

Bu rapor, üç fasıldan ibarettir; 
birinci faılı, kı&a vadeli kredilerin 
istikrarına mütealliktir, ikinci fasd, 
Almanyanın mali vaziyeti kendi ve
saiti ile temin etmesi diğer devletle 
~in Reichbank'a yardım maksadile 
alacaiı tedbirl«e dairdir. 

Bale mütehanlllar komitesinin 
mesaisi henüz hitam bulmamıısa da, 
Almanyaya mali bir mühlet verilece 
fi ıimdiden söylenebilir. 

Bale' de miiıkalıit 

açmak niyetindedir. Bu te§eb
bü~ün gizli amili, İngilizlerin 
sabrını tüketerek misakın fes
hini intaç {''mek ve bu sayede 
her iki tarann mücadele hürri
yetini iade eylemektir . 

İngiltere'de fena ha
valar mahsulleri tah

rip ediyor 
LONDRA, 17 (A.A.) - Müte

madiyen yağan yağııııırlar, buğday 
mahsullerini talep etmektedir. Zirai 
senenin pek feli.ketengiz olacağı an~ 
!atılıyor. Mahsulatın biçilmesi tinı
diden onbe§ gün geri kalmıştır. Bin
lerce hektar buğday biçilınemiıtir. 

Şarktan garbe doğru memleketi" 
her tarafında otlar harap olınu4t11r. 
Lincolruhire'in baıık nuntakaları j .. 

ki ııünden beri fasdaıız surette ya
ğan yağmurlar yüzünden su altın
da kalmııtır. Bundan batka, güneş
sizlik pancar ve patates mahsulleri .. 
ne de zarar vermektedir. Yüzlerce 
çiftçi, sefalet içindedir. Fena hava 
memleketin garp sahillerinde de 

tahribat yapmııtır. 

Kral Faysal Pariste 
PARIS, 17 (A.A.) - Mütenekl<i 

ren seyahate çıkımt olan Irak kralı 
Faysal Pariıe gelmişti•" Çarşamba 
ııünü öğle yemeğini Ramboullet'de 
ReisicümhurM. Doumerg ile birlikte 

yiyecektir. 

Diri diri gömülen kız 
WELLINGTON, 17 (A.A.) -

17 yaımda güzel bir genç kızı ö!
dünnüı olmakla maznun bir genç 
hakkında tevkif müzekkeresi çıkarıl 
mı4tır. Tıbbıadli müe11esesi bu genç 
kızın diri diri gömülerek öldürüldü
ğü mütaleasında bulunmu4tur. 

Bir deniz kazası 
ZURICH, 17 (A.A.) - lçind" 

15 kişi bulunan bir kano devrilmiı
tir. 7 kiti boğulmuştur. 

Yugoslavya'da şenlik 
BELGRAT, 17 (A.A.) - Bütün 

memleket Kral Alexandre'ın cülusu 
nu tes'it etmektedir. Halk her taraf 
ta muhabbet nümayiıleri yapmakta. 
dır. Kral, pek çok tebrik telgrafları BALE 17 (A.A.) - Kısa vadeli 

kredilerin istikran haklmıdaki iti
laf, büyük mütküli.ta uğram<ıtrr. 13 alınııtır. 
temmuz 1931 de mevcut olan kıa 13 s· h .. 1 ki" 
vadeli kredilen 16 kanunusani 1932 ıya gom e 1 
tarihine kadar temdit edileceği ve MILANO, 17 (A.A.) - Siyah 
Fransa bankaoı ile, eFderal Reaerve 
Bank ve beynelmilel tamirat banka
sının açmıı olduklan 100 milyon do 
lar kredinin de aynı veçhile temdit 
olunacağı tasrih edilmektedir. 

Mütehasslllar komiteoi, Almanya 
nın acil ihtiyaçları ile mali vaziyeti 
hakkındaki raporunun tanzimine 

ııömlekli 13 ıı.enç Alman naıyona

liıtinin muvasalatı haber veriliyor. 
Bunlar biaildetle ve 16 merhalede 
dunnak tartile Romaya gitmek ta
sa vvurundadırlar. Doçeye bir arize 
takdim edeceklerini ümit ediyorlar. 
Seyahatlerine Duneldrof'da batla-

batlamııtır. 
Umumi fikir, Almanya bükümeti- mıtlardır. 

nin M. Roincare tarafmdan kullanı
lan usullerden mülhem olma11 lazım 
geleceği merl<ezindedir. 

Komite mesaüini ikmal etti 

Heyecanlı bir dava 
BERLIN 17 (A.A.) - Bir qıyı · 

yanlıf kullanmak yüzünden 15 ço
cuğun telef olmasına sebebiyet ver .. 
mit olan Lubeck'li doktorların dava 
11 tarihi kat'i surette 15 teşriniev
vel olarak teıbit edilmittir. Profe· 

sör Calmette, ıahit ve mütehassı11 

BALE 18 (A.A.) - Almanyamn 
kredi ihtiyaçlarını tetkike memur o
lan ve Amerika maliyecilerinden M. 
Wiggin'in siyaseti altında bulunan 
komite M. Walter Layton tarafın
dan verilen raporu ve tevdi edilen 
karar suretlerini müzakere ve kabul oarak dinlenecektir. 
ettikten sonra mesaisini ikmal eyle· 
mittir· Rapor bugün imzalanacak- \ . . . . . ... 
tır. Bu rapor, beynelmilel tamirat mas~ .ıçın ılerı. ı~ru~en bir uzlaıma 
baqkasına verilecek ve bankaca ııe- teklifı redd.edilıruıtır. . 
en temmuzdaki Londra konferanıı Beynelmilel konsorııum azaaırun 

ç iıtirak etmiş olan hükumetlere eksariıi gece Bale'den ayrılacaktır. 
~~li- olunacaktır. Yalnız bugün Berline telefon ede
e R:porda Almanyarun mali vazi- cek olan iki Alman müstesnadır. 

yeti etrafile gözden geçirilmekte, kı Son dakikada ma~ ~l~rak. tahakkuk 
. del'ı kredilerin altı ay temdidi eden matlubata aıt ıtilif ıle konaor 

sa 'a . "--•- . t kil tavsiye olunmakta ve fakat bun.1.n aıumun mUUUft.eratına zemın eı 
için raporun imzası tarihinden. itiba e~en ~ii':" bir ~ nok~lar tel. 
ren Fransa, Amerika ve ~ngiltere kis e~lmit ".e_ brr ıtillf halın de Ray 
bankalarile beynelmilel tamırat ban- ton planına ilive olunmuıtur. 
kasının kredilerini altı ay müddet- d 
le tecdit etmeleri J8rlı ileri ıürül- M. Mellon av et ediyor 
mektedir. Almanyadaki kredileı·in NAPOLI, 17 (A.A.) - Amerika 
çekilmesi hakkında hiç bir itili.f ya- Hazine Nazırı M. Mellon, Napolı"de 
pılmamıttır. Ecnebilerin mark ela-ı kısa bir müddet ikamet ettikten IOD 
rak yapmıf olduklan kredilerin teı ra Nevyorka müteveccihen Bianca
~niıani ortasına kadar mahcuz kal- mano vapuruna binmittir. 

lzmirde şiddetli sıcaklat 
İZMİR, 18 A.A. - Bir iki günden beri sıçaklar 

mektedir. Bugün derecei hararet 37 dir. 

Ticaret odaları kongresi 
ANKARA, 18 (A.A.) -Ticaret ve sanayi odaları unı1 

kongresi teşrinievvel iptidalarında Ankarada toplanacaktır. 

Taşla bir şoför öldü 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Deli Mehmet nammda biri 

för Zeki efendiyi gayri malum bir ıebepten karnına tat atmal 
retile cerhetmiş ve şoför Zeki Efendi aldığı cerihadan müt~ 
ren hastahanede vefat etmİ§tİr. Bugün toför Zeki Efendiniıı 
nazesi şehirde mevcut bütün otomobillerin iıtirakile kaldırılı 
tır. Bu münasebetle mezkiir saatte takıide otomobil buluna· 
mıştır. 

Macaristanda bankalara 
ait tahdidat kaldırıl<lı 
BUDAPEŞTE, 17 (A.A.) - Bu

gün bankal,.r muamelab serbest br
rakılmrştıı" Mevduatları geri alan
lar pek azdır. Bilakis mevduatta bu
lunanlar pek fazladır. Aralarındaki 
fark pek büyüktür. Umumi intiba, 
mükemmeldir. Medeni meskut.it 
kıhtı kalmamıttır. Büyük bir arazi 
iahibinin mühim mlkdarda ııümilş 
para tevdi ctmiı olduğu haber veril
mektedir. 

200 kişilik bir talebe 
yurdu 

ROMA 17 (A.A.) - Baıhca fa
kültelerin kain bulunduğu bir mahal 
lede bir talebe yurdu inta olunacak 
tır. Bu talebe orada yatıp kalkacak
lar, iaıeJeri oraca temin olunacak, 
kendilerine içtima salonları ve spor 
sahaları tahsis edilecektir. 

Bu yurdun İn§a edileceği arazinin 
mevkii tesbit edilmiş ve darülfünun 
emininin riyaseti altında bu iıle itti 
gal edecek bir heyet teşk,il olunmuş
tur. bu binanın proje,ini yapmak i
çin bir müsabaka açılmıştır. 

Bu müsabakaya mühendis ve mi 
mar mektepleri talebesi de iıtirak e 
decektir. Bina 200 kişiyi istiap ede
cektir. Binaenaleyh bütün asri kon
for, iıkrim ıalonları, bir kütüphane 
bulunacaktır. Tenis ve futbol aahala 
n, binaya civar arazide vücude 1ıe
tirilecektir. Binanın bu arazide bila
hare tevsii ihtimaline binaen bir kı
sım mahal tefrik edilecektir. Bina
nın sonradan 80 kişiyi iıtiap edecek 
surette tevsii mutasavverdir. 

Meksikada feyezanlar 
MEKSİKA, 17 A.A. -Mek 

sika'nın cenubunda ıel şeklin
de yağmurlar yağmıt olduğu 
haber veriliyor . 

San Petro ve Jicayan kasa
balarında 200 çocuk dizanteri
den ölmüttür. 

Denizli tavuk ve 
horozlan 

DENiZLi, 18 A. A. - M• 
Denizli cins tavuk ve horol 
neslini idame için idarei hususi 
teıis edilen tavukhaneden hu ı 

lrulliyetll yumurta dağıtdmı4tıt 
yumurtalardan iyi cins piliçler 
ti4tirilmektedir. 

Keçibaşı hastalığı 
DENİZLİ, 18 A. A. -

Yaain Kızdcabüyilk nahiye 
de Y eroluk mevkiindeki 1' 
lerde Kecibatı haatalıtı zul i 
etmiı ve tedablri lbime • 
mı,tır. 

d 

Italyada tenezzüh ~ 
trenleri b 

ROMA 17 (A.A.) - ltalf r 
başlıca tehirlerinden selen halı' ti 
bu yakınlarda tertip edilmit ol• C 

nezzüh seferlerinin çok büyia bi 
muvaffakıyet kazandığını teyil 
mektedir. Bu seferler &'&yet if r 
surette yapılıruttır. Hiç bir ıJ fi 
olmamııtır. t 

Bu tenezzühlere ittirak edeı' il\ 
uiradrklan bütün tehirlerde col 
tezahürlerle kartılanırutlardrr. ti 

Münakalat nezareti l'elecek I' Za 
günü için Pivien, Liırura ile Aı'V 
tik ve Tirenien denizlerindeki 1 1 
lara gidilmek Üzere yeni sel' 
tertip ebnittir. 1 

Gümüş konferan~;~ 
NEVYORK, 17 A.A. ıc 

Beynelmilel gümüı - m 
konferansının içtimaı leyhiı' 
yapılmakta olan tıtbriktt 
kun bulmut gibidir. Waahi 
ton hükiimetinin, İngiltere 
kiimeti ile bir ihtilaf çık~ ... 
mak için bu içtimaın aklini fııı 
hl etmyeceği teyit olunmalıtÖ)I 
dır. lıo 

Evvelki sabah köprünün Kadıköy iskelesinde bir kaza olıt1sı; 
Seyrisefainin Haydarpaşa vapuru gene SeyriseNinin Tophfüy 
isimli istimbotuna çarparak batırmıştı. Resmimiz evvelki ~ra. 
b:ıtan bu istimbotun dün baılıyan çıkarılma ameliyesini göS 
mektedir. 



Ekonomi 

:.ırru 

Almanya ile ticaret 
normal hale girdi 

ot 
i ). 
aleb 
gel 

ihracat eşyası için tal~p oluna~ 
dövizler eskisi gibi verılmektedır 

e 

Berlin Ticaret mümenilli
ğinden ihracat ofisine ıelen • malumata nazaran, Almanya • 
!la bankalar ve tasarruf sandık-

a ları normal tediyata batlamıı-
la lardır. Her türlü tahdidat kal-
lerı dırılmıttır. 
ti 0 Döviz hakkındaki kararna-

uı:n 

ır. 

me refedilmittir. ithalat etY~-
11 İçin talep edilen döviz veril
mektedir. 

Reischsbank iskonto miktarı 
nı yüzde ı5 ten yüzde ona in-. 
dirmiıtir. Ofis, Almanya~~ 
nıalt ve iktıaadi hareketlen gu 
nü gününe takip etmektedir. 

Sergiyi bir haftad~ 
130 000 kişi gezdı ' .. 
Üçüncü yerli mallar sergısı-

ni son yedi gün zarfında ı~ 
bin kişi ziyaret etmi~tir. Sergı 
dün, bilhassa geceleyın çok ka-
labalık olmuştur. . 

Son tahminlere göre Ameri
ka pamuk mahsulü 15,584,000 
balyadır ki, bu miktara ~eçen 
senelerden müdevver 9 mı!yon 
balya da ili.ve edilirae .. v~zıyet
te husule gelen teıevvut~ ve 
pamuk fiatlerindeki süratlı su
k tiln sebebi kolaylıkla anlatı
lı;. Yeni mahsul ~le. .stoklar 
dünyanın iki senehk ıhtıyacını 
temine kifayet edecek derecede 
dir. • 

Pamuk sanayiile ugratan 
üeaseseler de yüz binlerce 

:':erlin zarara girmitlerdir. 

ilk altı aylık ticari 
• • • 

vazıyetımız 
İhracat ofisi 1931 se.neai ilk 

altı aylık ihracat vaziyetini tes 
bit etmİftİr. 

M LL YET ÇAR~AMB. 19 

Askeri liselerde 
batlanmıştır. 

ACUSTOS ı93i 

Metruk 
Emlak 
Halli mektum ve metruk 

emlak var mı? 

rdu 

s * * * 
O. kıtaat ve müessesat 

ı ıçın 163,000 kilo kur6 
H .. 'ılı zarf usulile 23-8-931 
uı saat 15 de ihalesi icra 

tren .• _. 
miftİr. 

Ni,antaşı 
Yangın yeri 

Arsalara bir çok 
çıktı 

{ 

talip 

Sergi sineması ve sergı rad
Yoaunun söylediği hot mono
loğlar halkı sergiye celbetmek 
tedir. Serginin kapanması ya~
laıtıkça, halkın daha bü_Yük bır 
tehacümü görülmektedır. 

1931 senesinin ilk altı ayı 
zarfındaki ithalatımız 69,358, 
745 lira ve ihracatımız 56,6~, 
504 liradır. Bu vaziyete g.ore 
ithalatımızda 12,622,241 hra
hk bir fazlalık vardır. 

Geçen senenin ilk altı ayın
daki ithalatımız ise 69,348,ıs:' 
lira ihracatımız 70,992,545 lı
ra idi. Görülüyar ki, 1,2~,251 
liralık bir ihracat fazlalıgı var-
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Şehrimizde mektum ve met
ruk olarak 3 milyon liralrk em
lak bulunduğu ve fakat ikrami 
ye istiyen muhbirler kat'i bir 
cevap alamadıklarından emla
kin meydana çıkarılmadığı bir 
vakitten beri söylenmektedir. 

Nitantafı yangını araalannın tı 
çok talibi çılanııtır. Bu araalar • 
kaidesine tatbikan oatılm~ ı,. 
belediye tapuya bir tezkere g ;j. 
tır. Bunun için buraların s. ~"1.I 
daha seri olacaktır. Belediye b .. 
oalardan yol için biç bir kmm tr1 

etmeyecektir. Sahiplen eski ha -
lan üzerinden ıatabileceklerdir, 

Serginin gece saat 22 de 
e kapanması mukarrer olduğu 

halde bundan bir iki saat sonra 
Mı bile güç kapanmaktadır. 

oro• Balkan komitesi dün 
u.ı toplanamadı 

Ticaret odası Balkan komi
tesi dün bir içtima yapacaktı. 
Fakat ekseriyet olmadığından 
bu içtima yapılamamıştır. 

ğı Fındık tacirleri dün 
toplandılar 

ıye 

1' Fındık ihracat tacirleri dün 
uı ihracat ofisinde bir içtima yap 
• ınıılardır. 

Oda birinci reisi Nemli za
de Mithat Beyin de iştirak et

.. h tiği bu içtimada bu seneki fın
dık rekoltemiz ve ihracatta tat
bik edilecek şekil hakkında gö-

lf r~şülmüş ve fındık fiatleri~e is 
alı' lıkrar verilmesi hakkında ıhra 
oll cat tacirlerinin düşünceleri tes 
- bit edilmiştir. 
yit Aldığımız maliimata naza
if ran Ziraat bankası da fındık 
hi fiatlerini norm'>I bir seviyede 

tutnıak için tedbirler düşün
d ınektedir. 

c:o! . Bir saat devam eden bu iç
. lıınada tesbit edilen noktai na-
l' :Zar vekalete bildirilecektir. 

A'v • 
ı • Unan - Romen ticaretı 

dır. "k 
Bu seneki ihracatımız mı -

tarca geçen senenin ayni ~-1~~
ğu halde kıymetçe çok .duşuk 
olmasının sebebi, dünya ıktısa
di buhranının tevlit ettiği tabi 
fiat düşkünlüğüdür. 

Nisan ayı zarfında ihracatı
mız miktar itibarile 3S,655,000 
kilo olduğu halde, kıymet itiha 
rile 10,119,000 lira idi. Mayıs 
ayındaki ihracatımız miktarca 
50,747,000 kilo iken kıymetçe 
9 Sl 7 000 lira iken Haziran ayı 
z~rfın'.daki ihracatımız ise mik
tarca 44,3ı4,000 kilo old.uğu 
halde kıymetçe 5,7ı5,000 lıra-

dır. . 
Geçen senenin Hazıra~ ayı 

zarfındaki ihracatımız. mıktar 
. .b · ı 44 725 ()()() kılo oldu-
ıtı arı e , , . 
ğu halde, memle~~~e gıren pa-
ra S,S43,000 füa ı ı. f d "h 

1931 ilk altı ay zarın a ı -
racatı artan maddeler .yum':'.r-

k meyve ve zeytın yagı-ta, uru . . .1 l 
dır. Kıymet ı~~b~rı e aza an 
maddeler arpa tutun ve pamuk 

tur. ,. 
Almanyanın haricı 

ticareti 
BERLIN, 17 A.A. - ~hra

Seyrüsefer memurları dün 
sabah Karaköy ve T::minönün
de tramvayları tefti§ etmitler
dir. 

Tramvaylara atlryan birçok 
kimse hakkında ceza kesilmif
tir. Oto-mobiller de teftiş edile
rek şoförlerden vesika sorul
muştur. Vesikası olrnıyan şo
förlere üç gün mühlet veril
miştir. 

Bir kaç güne kadar bir tef
tiş daha yapılacaktır . 

• 

Yunanistan'la Romanya ara 
~nda Ticaret muahedesi akti i

,.;_ın cereyan eden müzakerat ne 
ıcelenmiş ve muahede Bükreş
İm:ı:alanmıf tır. 

t temmuz ayında SO mılyo~ 
:'a~k artmıştır. ( thalat, 69 mıl 
yon mark eksilmiştir. Bu tena 
k Alınanya'ya pamuk ve de
.u~t.halinin kismen tavakkuf et 

n 1 
' • f Bilin mesinden ileri ge• mış ıbr. r -

o 254 milyon marka a ıg ~
fa~ bir matlup irae etmektedır. 

Ekmek narhı 
Bu hafta ekmeğe 8 ve fran

calaya da ı3 kurut narh kon-
muştur. 

Kanalizasyon havuzu 
tamamen ikmal edildi 

Bir .haftalık pamuk 
"' vaziyeti 

.. __ .n hazırladığı haftalık 
. ~"'· ıcı piyasa raporuna naz~ra~ 
1 ~ haftanın pamuk vazıyetı 
lı\oyledir: Nevyork ve Lon~ra 
lıorıalarında pamuk fiatlenn
~ tene:ı:zül büyük bir teıev

t\iı huıule getirmittir. 

~ambiyo Borsası 
1•terııi"" 1030 = Kuron 15,92, - ' l>oı,, şııını S,35,50 
:--...:: 0,4 7 ,20 ~=~_:.:~-==-
f;'raak 12 o3 50 Peıı:eta ~,47,75 
~ 't 
~ R. mark t,99,25 

~kB. 3,38,50 Zloti 4,20, 

~bınt 36 42 Peogll 2,70,11' 
p - ' t 

••ak 1. 2,42,00 Ley 79,30, 

65, , Dinar 26,65, 

_ı,ı~ Çorvoneç t088 

( 
Altın - 916,00 
Mecidiye ~2,50 

1 Banknot 265, 

nevi 
92,00 
68,00 
3,50 

Tütün mahsulü 
1ZM1R, ıs A. A. - Tütün 

h 1.. bütün mıntakalarda 
ma su u d"I . · . tle istihsal e ı mııtır • 
umumıye b.. .. . a 
Bir haftaya kadar ulun pıy .• 

iması muhtemeldır. 
sanın açı 
Şehrimizdeki t~t~n. kum~~~-ya 
1 "lk partide ıyı cıns tutun
arı ı k · · t t'b t len toplayabilme ıçın er ı a 
1 ve faaliyete başlamıılar

a mıt t··t ··n mıntakalad Bu sene u u 
ır d hastalık umumiyetle yok 

rın aT .. t.. mahsulü fevkalade 
tur u un ed·ıd··· . . ·b. surette istihsal ı ıgın 
1yı ır . · · 
d t""tün piyasasının ıyı vazı-

en u lacag' ı ve tütün mahsu 
yette açı .1 • · .. .. . . fiatler verı ecegı an lumuza ıyı .. t"" 

· I aktadır. Amerika tu u~ 
~J:..:anyalan ilk !'a~tide yanı 
ıs - 20 gün sonra ıhtı~~~.la~ı o

··h·m miktarda tutunu de lan mu ı . t• 
··bayaa etmek nıye ın· faten mu 

dedirler. A B 
DENiZLİ, ı8 A. · - u 

t ··t··n zeriyatı fazla ve sene uu k 
h 1 eçeo seneden ço tur. 

ma su g . . · 
1 ÇOk müsaıt gıtmeıın 

Hava arın ed·ı . . 
f. tütün elde ı mıştır. den ne ıs 

Ismirde üzüm sabşları 
tZMIR, ıs A.A. - Borsada 

üzünı satıflan hararetle devam 

Denizlide yol 
DENlZLI, 18 A. A. - Vilaye

tin 5 mıntak.uında amelei mükelle
fe ile yaptmlacak yollara batlan
mııtır. Bu ıoselerden en mühimmi 
Denizli • Aydm intaatına faaliyetle 
devam edilmektedir. Bu ıene yolun 
Denizli hududuna kadar Kızıldere 
kaplıcaları bul yol üıtündedir. 

Mecraların muhteviyatı burada temizlenecek 
Unkapanında yaptırılmakta olan 

kanalizanıyon laıfiye havuzunun 
inıaatı ikmal edilmiştir. Havuz mu
azzam bir bina olmuıtur. Havuzun 
i~inde fenni makine tertibatı vardır. 
Kanallzaıyon mecralarından gel.en 

piılikler bu havuzda temizlenerek 
denize dökülecektir. Havuzun ön 
luımına teaadüf eden deniz de bir 
mikdar temizlenttek oluklu rıhtını
lar inta edilmiıtir. 
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etmektedir. Piyasaya fazla mik 
tarda üzüm gelmeğe batlamıt
tır. Amerika Kalifomiya üzüm 
!eri birçok sebepler yüzünden 
fena yetitmit olduğundan bu 
sene pek nefis olan üzümlerimi 
zin birkaç gün zarfında piyasa
da daha çok hararetli bir vazi
yete geçeceği tahmin edilmek
tedir. 

Polisi~ 

Kaldırımdan kaldırıma 
geçerken 

Kszılmeıcit mahallesinde oturô\n 
53 ya,ında Raaih Efendi Defterdaı·
da yolun kartı tarafına geçeceği 11• 

rada 3597 numarlı kamyonun sade
meıine maruz k.almıı, yaralanmııtn· . 

Bir çocuk pençereden 
düştü 

Müskirat inhisar idaresi Galatada Badem aokağında otu-
Bornovadaki taraplık üzümleri ran Madam Marınin 9 aylık çocuğu 
borsa fiatı üzerinden mübayaa dün na11lıa pencereden düıerek aya 

ğı kırılmış, Etfal hastahanesine kal-
edecektir. dırılmıştır. 

Layipzig panayirine Evin merdiveninden 
iştirak düştü 

ANKARA, ı8 A.A. Aldığı-j Takıimde Fıçıcı ıokağında otu
mız maliimata göre milli iktı- ran Madam Anaıtaıya evvelki gün 
sat ve tasarruf cemiyetinin La- evinin merdiveninden dü~müı, ba

i zig panayirine ittiraki te ... - ıından ağır ıu~ette yaralanarakFrftn 
Y p ed.I · • ırz hastahaneaıne kaldırılmııtır. 
~io ı mıttır. _ 

Limanda 

Bir vapur Boğazdaki 
kabloları kopardı 
İtalyan bandıralı Balgoba 

vapuru evvelki günkü sis esna-
sında Vaniköydeki elektrik 
kablolarını koparmıttır: Vapur 
Vanıköyde sise tutulunca, he
men durup demir atmıt, fakat 
akıntı yüzünden burada tutu
namıyacağını anlayınca demir 
almak istemiş, demiri elektrik 
kablolarına takılmış ve kablola 
rı kopaı-mıştır. Vapur burada 
hareketten sonra biraz ilerle
miş, fakat gene yola devam im 
kanını bulamamıf ve tekrar de
mirlemiştir. Bu sefer de demir 
alırken oradaki kabloları ko
parmıştır. Kabloların tahribin
den mütevellit zarar ve zıyan 
tesbit edilmektP<lir. 

Dün bir muharririmizin bu 
hususta yaptığı tahkikata na
zaran: 

Bu gibi iddialar eskiden be
ri varittir. Ancak ne miktar 
mektum metruk emlak olduğu 
hakkında kat'i bir şey söylene
mez. 

Bununla beraber, bazı mü
badiller de evvelce bu gibi mü
racaatlerde bulunarak "kendi
lerine tahsisi için, firari veya 
mübadil emlaki bulduk" demit 
!erdir. Ancak bunların çoğu 
müsbet çıkmamıştır. 

Maamafib Vilayet bu gibi 
bir ihbara muttali olursa he
men tahkikat yaptırmaktadır. 

Mahkemeye sevkedildi 
Dariilfünun bahçesindeki taf 

lan ağaçlarını söküp götürerek 
dıtarda aabnakla maznun İs
mail isminde bir tahıs dün tev
kif dilerek mahkemeye ıevko
lunmuştur. 

Otomobil - motosiklet 
müsademesi 

Dün Tepebqında Nonotni biraha 
neai önünde bir otomobil ile bir mo4 

toıikJet müsademeıi olmuı, şoför 

Cemalin idaresindeki 2477 numara
lı otomobil Şerafeddin Efendinin 
idaresindeki 86 numarah motoıik
letle çarpıımıştır. Müsademe netice
sinde Şerafeddin ehemmiyetli ıuret
te yaralanmış, Sen Jorj haıtahanesi
ne yabnlmıttrr. 

Mağlup Oldul~. 
Moskovadaki maç 4-J 
aleyhimize neticeler_,~; 
MOSKOVA, ı7 "Saat 23,ı

A.A. - 50,000 i mütecaviz 
yirci huzurunda ve fevkal.1" 
merasimden sonra Rus hii'lı 
min idaresinde Türk - Ruı (l.
bol maçı yapılmıştır. Biı.im 1. 
kım sıra ile Ulvi, Hüıniı, Sa ıd 
Suphi, Sadi, Reşat, Lebleb....,, 
Mehmet, Ali.ettin, Zeki, Mu'' 
zaffer, Rebii'den mürekkep 
larak sahaya çıkmıtlardır. Dt 
re gayet iyi ve kombine oy;1a
yan takımımız Zeki'nin ayağı 
ile iki sayı yaptı. Kalecimizin 
iki hatalı hareketinden istifade 
eden Ruslar da iki gol yaparak 
ilk devre berabere bitmittir. 

Bu devrede takımımız ·ok 
güzel bir oyun göstermit ve 
çok alkıtlanm19tır. 

İkinci devrede hakimiyetimi 
zi yavat yava.ı onlara bır~'.ia 
yor ve takımımız yorgun oyn~ 
yordu. Bunun tabii neticesi 01° 
rak iki sayılarına karşı bir sayı 
yaparak 4 • 3 ile bu maç kay e
dilmiştir. 

Takımımız zayif olmasına 
rağmen beklenilmeyen güzel 
bir oyun oynamıştır. Mosko ._ 
muhteliti seri, atak ve iyi oy'L 
yan kuvvetli bir takımdır. 

20 Ağustosta millt Ru• t.ır. 
mı ile oynanacaktır , :le-

:z 
I ıut 

\~:~~~ 
,.SltL~J ::.___ 

- Söyle .. Ben akşama kadar elli balon '-s-•-tt-,,-,,-'.· ~~~~~~ 
bir çöp hile satamamı~sın .. Ne gaptın? 

- Şey baba, tezkeremiz yoktu ya heledi.ııe 
l~rile 1<aklambaç, ko11alamoca ounadık .' 
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11:.ra cadde· 

~ıi: Milliyet, 

B secralan: 

tamlf'12 - 24313 

,BONE ÜCRETLER! 

aylriı 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 1!00 kurut 

7150 .. 1400 .. 
1400 .. 2700 .. 

.. .. 
elen evrak geri verilmez 
lüddeti geçen nushalar 10 kurut 

Gazete ve 11>atbaaya ait iıler 
müdiriycte müracaat edilil'. 
azett"mİz ilinlann meı'uli1etini 
"1 et...... - d. ·"'"k'. 
~:;, / 4v.ıı ag, n an çı a 

.. insan n yüzüne 
.1rau ! Artık hepimize l 

lık çökmüş ve kamyonu 
teviyatı olgun bir turşı 
muştü ! Kamyonumuz 1 

tırmandıktan sonra ha\ 
rinliyecei(i ,. =• 

t·r.fiüM 
stanbulun 
v1eddahları 
Bu ıerlivha ile gazeteleri
:ıden birisi bir tefrika ilan 
•or. Ben meddahları tanı
r Hakikaten eskiden latan
İı meddahları çoktu. Fakat 
;: pek azaldı .. Bizde öteden 
meddah boldur • 

• Karpuz ve at 

İki gün evvel Babıali cad
indcn geçerken bir araba 

ı "ar.-nın y~ yuvarlamnıt 
'lugunu ve batkın bu yere 

1 ıüt hayvana tefkat göster 
t e meşgul olduklarını gör· 
~ Sokuldum. Araba en 
f.k fiatla bq liraya teda-

k oluna!>ilir cinsten bir zırva 
i. İçinde de yüz tane kadar 
Cl&':alak karpuz vardı ki; hep-
e üç lira vemezsinU:. Yere 
ııen at hiç olınusa kırk elli 
a eder bir hayvandı. Neyıe 

uçi..cla hayvanı kurtardılar ve 
ekrar arabaya koşup yokuşa 

aldılar .. Gazeteye geldiğim 

aman bu vak'nyı anlattım ve 
m liralık yük için bir hayvanı 
ıu lıale getirmenin manasızlı
ını izaha çalıştım.. BU:im es
i mes'ul müdür dedi ki: 

- Ben de öyle değil miy
"' •• Kırk paralık havadisi ta 
ıım diye mahkemelerde sü-

.lı d. . d'? 
~ .. 1rue ım mıy ı ... 

Gürbüz çocuk 

Gazetelerde yapılan müsa-
..;akalardan biri de lstanbulun 

~ürbü:.ı. çocuğunu bulmak. 

ıDün kendisile görüttüğüm 
dıı.n konsolitçi Asaf Bey bi
ta·imiz dedi ki: 
JD 
ı. · Benim çocukluğumda 

ıu müaabakayı yapsa idiler 
kazanırdım. Alimallah kar 

'bi idim karpuz!.. Zaten 
d,. bellidir ya! 

FELEK 

.ı FE Y.ZİA Ti 
~ ... LİSELERi 
mı 

ıe·~üdürlüğünden: 
mı,..Uibaşında birinci ve 2 inci 
di c uzuniyet imtihanlarına ve 
t, ;nd<igtr •mıflarm ikmal imti
f r]aıı ba~lanacağından a!alCııdk 
C lebe\mektcbc müracaatları lüı:u 
yt be~;~ın •r. 

r,--....,....~--------------~ 

Doktor 

~ f/cıf ız Cemal 
J .,,.ut 
he"r . ıııyc hastalıkları 

mulahassıııı 

Cı adan maada hergün öğ
ğ; eıı onra saat (2,30 dan 5 e) 
ş!.:ı~ stanbulda Divanyolun
ın~:\ ıı:;naralr husUBi daire-

ıta t\e h•Ii hastalıkları mua
arı 

larr ~davi eder. Telefon: 
•:>t\~?~ 

Sıhhat 

No: 94 

Tifo 
Mühim bir rekor! 

Ml:!AH 

.M vusturyaaa 
İki. tüccar işlerden bahsedi 

yorlar. iBri dedi ki: 
- Ben masal dinlemem. 

Hazinenin başında ... 
Yaz ayları.. Tifo kendini 

gösterir. Kendini gösterir de
mek değil, şiddetini artırır 
demek daha dogrudur. Çünkü 
Elberthin basilleri yazın da 
kışın da icrayı hükmedebilr.Gu 
ya içilecek su, pis buz, kimbi
lir nasıl yıkandığı belli olmı
yan sebze ve meyva bu basil
lerin nakilidirler. Bağırsaklar
da methal vazifesini görürler. 
Lenfada kaynatırlar, haydi ka 
na girerler.Faaliyete de başlar. 
Buna facia denebilir, çünkü 
maazallah tifo bütün bu mın
takayı altına üstüne getirebi
lir , 

Meli Grew Boğaz fenerinden 
Sarayburnuna kadar yüzdü 1 

Bu buhran zamanında sana 
birisi 5000 İngiliz liralık sipa· 
riş verdi ha! Kabil değil inan
·mam. 

Yarım saat çalıştıktan sonra önün
deki taş duvar gür diye yıkıldı 

Amerika sefiri M. Grew Cenapla
rruın kerimeıi Matmazel Anita ılun 
sabah Anadolu ve Rumeli fenerleri 
arasmda denize &'İrmi.t ve muvaffa
kıyetle yüzerek Sarayburnuna çık· 
mı,tır • 

olmadığı için ancak Rumeli hısarı· 
na kadar eelebilmitti. 

- Sana söylediğim sözün 
doğru olduğunu İspat etmek 
için, siparişi veren müessese
den aldığım fesih mektubunu 
gösterebilirim. Kapınm solunda ise impara 

tor Moris tarafnıdan dikilen 
bir revak bulunuyordu • 

Sahilin bu kıımı, denize 
doğru uzanmıt yüksek bir dı
varla ihata edilmitti. Dıvarın 
ortasında açılan kapıya Ksilo
porta ahtap kapı derlerdi. it
te Bizans hazineleri, sahili çe
peçevre .• 

llıata eden bu genit dıva· 
rın Ayvansaray kapısından iti 
haren yüz metre kadar ilerisin 
de ıurun bir yol ile ikiye ayrı
lan kısmında açılan dıvar deli
ğfoin bir kö,eııine sıkıştırılmış 
tı . 

Hüsrev, dıvarı kazmak için 
lüzum görülen kazma ve kürek 
gibi şeyleri beraberinde getir
diği için, ameliyata hemen bat 
)adı. 

Surun bu kıımı, zaten yer 
yer çöküntüler, hasıl ettiğin· 
den birkaç kazma darbesile 
delik genitlemiş, dıvarın için
de insan geçeceği kadar bir 
yol hasıl olmuttu. Hüsrev, 
kazmasını durpıadan indirerek 
bu yolu genitletmeğe çabalı
yordu. 

Etrafta kimseler yoktu. Za 
ten ortalık o kadar karanlıktı 
ki, yanı hatlarından bir geçen 
olsa da onları görmesine imk&.n 
yoktu. 

Hüsrev, bir ıaat kadar hiç 
dinlenı;;eden, kazmasını savur 
duktan sonra, dıvarın içinden, 
aarip garip sesler duyulmağa 
bati adı. bu sesler, kazmanın 
ucu bir (küp) e dokunır.asın
dan ileri geliyordu • 

Hüsrev, alnından akan ter
leri ailmeği bile düşünell\liye
cek kadar heyecanda idi. Ku
lağını aeslere vererek, Eleni
ye yavaşça sordu: 

- İşitiyor musun? 
Eteni, kalbi yerinden fırlı

yacakmış gibi kendini güçlük
le toplıyarak cevap verdi: 

- Evet! Evet .• 

Hüsrev, bütün gayretını 
tekrar toplıyarak dıvarı kaz
mağa devam etti. Yarım saat 
kadar, fasılasız çalıştıktan son 
ra, önündeki ta~ .dıvar, gür 
diye yıkıldı.. Yıkılan sade dı
var değildi. Dıvarla beraber, 
Hüsrev de yere yuvarlanmış
tı. Ayağa kalktığı zaman, dir· 
sekleri kanıyordu. 

Eleni, Hüırevin yaralandı
ğını görünce telaşa düştü: 

- Ah, Hüarev.. .vazgeç
tim ben bu hazineden! .. Bana 
sen lazımsın diye ağlamağa bat 
ladı. 

Hüsrev gülüyordu: 

- Çocuk olma! bir şeyim 
yok benim .. .Kolum biraz zede
lendi. Fakat buna mukabil... 

Hüsrev, yere eğildi ve de
mir kulplarına aım sıkı yapış
tığı iri bir sandığı göstererek: 

- İtte! dedi, bütün zah. 
metimizi ödeyen hazineyi aki
bet ele geçirdik ... 

Fakat aandığı nasıl açacak
lardı? Bunu yerinden kaldırıp 
götürmek imkansızdı. İster 
istemez, burada açmağa çalı
şacaklardı. Hüsrev, var kuv
vetini pazıya vererek iki ka
pağın arasına sivri bir taş yer 
leştirdi. Sonra daha ağır bir 
taş bularak, kapağı hafifçe ye 
rinden oynattı. 

- Krak krak ... 

Ağır tahta sandık, bu şid
detli tazyike tahammül edemi 
yerek ortasından kırıldı. Ka
ranlıkta Hüsrevle Eteni, göz 
göze geldiler. İkisi de sandı. 
ğın içinde neler olduğunu gör
mek için sabırsızlanıyorlardı. 

Kırık kapak açılınca, ikisi 
de hayretten, sevinçten ne ya. 
pacaklannı şaıırdılar. Bu öy
le bir hazine idi ki, onlara ö
mürleri oldukça "tövbe yoksul 
luğa !,. dedirtecekti. 

l-liicl""'V PIİnP crer.irdiii bir 

inci gerdanlığı, ay ıtığına uza 
tarak Eleniye gösterdi. Ete
ni, gözlerini açmıf, sandıktan 
çıkan inci, elmas, yakut, ze
bercet, zümrüt, ... kik necef 
bin türlü taılara, tahtadan kü 
çük kutulara yerleştirilmiş pa· 
rıl parıl yanan düka altınları
na, korkunç bir Ş\'Y görmüş gi 
bi bakıyordu . 

Hüsrev, bunları rast gele 
ceplerine dolduruyor, hiç biri
sini bırakmağa kıyamıyarak, 
kendi alamadıklarını Eleniye, 
veriyor, mümkünse hepsini 
beraberinde götürmek istiyor
du artık ceplerinde, yer kalma 
mıştı. Zaten bundan fazla ağır 
lığı taşımak imkanı da yoktu. 

Hüsrev, hazinenin kapağı
nı tekrar kapıyarak, Üzerine, 
belli olmaması için birkaç yüz 
kürek toprak attıktan sonra, 
Eleni ile beraber sahile döndü 
ler. Kayık bağlandığı yerde 
duruyordu. 

Hüsrev, ağarmağa başlıyan 
tan yerine bakarak: 

- Aman çabuk olalım! di. 
ye söylendi . 

Küreklere sarılarak iki sa
at içinde Üsküdara vardılar. 
Ertesi akşam, Hüsrev, bu de
fa yalnızca ayni yere giderek 
hazineyi tamamen botalttı. 
Sandığı da parçalıyarak civar
daki kilisenin avlusuna bırak-

Böyle olmakla beraber, tifo 
bugün tıp aleminin oldukça 
tandığı hastalıklardan biridir. 
Tıp, tifoyu epeyce teşhis ede
bildikten maada, hastalığın te 
kevvününe mani olabilecek va 
ziyettedir. Yalnız birçok kim
selerin cehaleti ve yahut kayt
sızlığı yüzündendir ki, çiçek 
gibi, zarar veremiyecek hale 
getirilen bir hastalık bazen 
tehlikeli oluyor . • 

Bugün doktorlar tifolu has
talarına, eski zamanlardan da
ha İyi bakabiliyorlar mı? 

Buna müspet bir cevap ver
memeğe sebep yoktur. Çünkü 
evvela ne yapılmak lazım geldi 
ğini daha iyi biliyoruz. Bir 
tifoluya müshil verilmez. Çün· 
kü bağırsakların delinmesi ih· 
timali vardır ki, ölüm tehlike
si demektir. 

Sonra bir tifoluya gıdasını 
da vermek lazımdır. Fakat bu 
gıda mayi halinde ve hastanın 
kuvvetlerini muhafaza edebile
cek şekildedir. Sebze ma'9!u
ları, et suyu, üzüm suyu ve 
saıre .. 

tıklan sonra döndü . Ağıza ve buruna dikkat et· 
Eteni, hazinenin kıymetli mekte ehemmiyeti mahsusa 

eşyasını Hüsrevin hususi bir vardır. Zira bu suretle hasta· 
marangoza yaptırdığı küçük da tali iltihaplar husule gelme 
sandığa çoktan istif etmişti . si ihtimallerinin önüne geçilir. 

Artık yapacak baıka itleri 
1
.Kalbi daima tetkik etmek ve 

kalmamı~ gibi idi. Hemen yol 1 icabında kuv-.etlendirmek la. 
tedarikine başlamak gerekti. zımdır. 
Padişah, neredeyse Hüsrevi a· Sonra, ıonra buz .. Tifo 
ratırdı. vak'alarında buz istimali eskl

Koııtarino, ! Ah tU Konta
rino.. Hüsrevi paditahtan ziya 
de düşündüren bu ıeytan Vene 
dikli idi. 

iki gündenberi ortalarda 
görünmemesini Hüsrev, pek 
hayıra alamet saymıyordu. Bu 
herif, elbette bot durmıyordu. 
Yine kimbilir, ne fesatlar dü
şünüyordu. 

Kontarino, emeline muvaf. 
fak olamayınca kırk yıllık 
dostlarını ele vermekten çekin 
miyen adamlardandı. 

Hüsrev, Kontarinonun gÖ· 
züne görünmek istemiyordu. 
Fakat, bilmiyordu ki Kontari
no, onu adım adım takip edi-
yor. 

Hazineyi tamamen batattık 
tan bir gün sonra, Üsküdarda
ki evin kapısı hızlı hızlı çalın· 
dı . 

Hüsrev, tesadüfen evde j. 
di. Pencereden bakıp da Kon
tarinoyu görünce canı sıkıldı. 

Bir aralık kapıyı açmamağı dü 
fÜnmüştü . 

Fakat bu, herifi büsbütün 
kuşkullandırmaktan batka bir 
netice vermiyecekti. İnip kapı
yı açtı. Kontarino, halinden 
hiç renk verli/lemeğe çalışarak, 
Hüsrevi kucakladı: 

- Nerelerde kllldın iki gö
züm... Bizi bu kadar unutmak 
olur mu ya?. 

Hüsrev, ne söyliyeceğini 
şaşırmıştı. Kekelemeğe batla
dı: 

- Vallahi, ne diyeyim bil
mem ki ... Beni nasıl olsa gelip 
ziyaret edeceğini biliyordum. 

(Devamı var) 

denberi tatbik edile gelen bir 
usuldür. ' 

Tedavi noktasından daha 
başka ve yeni şeyler yok mu? 
İsviçreli doktorlar bizmüt'ün 
tedavide çok müeaair olduğu
nu iddia etmişlerdi. Fakat bu 
tecrübelerde elde edilen neti
celer ne kadar mühim olursa 
olsun, henüz tedavide kat'iye
ti anlaşılmış değildir. 

Eberth basiline karşı daha 
müessir mahiyette hususi ilaç
lar henüz Y'>kaa, hastalığın te 
kevvününe mani olmak husu
sunda gösterilen alakanın e
hemmiyeti daha iyi anlaşılır. 

Bu noktada her şey değişir. 
Çünkü tifo atıaının hastalık
tan muhafazadaki kıymeti su 
götürmez bir hakikattir. Bu 
aıının uzun seneler tecrübesi 
yapılmıttır. Bilhassa umumi 
harpte aşı, bütün bir orduyu 
kökünden kırılmaktan çok ke
reler kurtarmıştır. 

Atı, gerek hararet, gerek 
eter, gerek iyotla sterilize e
dilmiş basillerin emülziyonu-
dur. ' 
şırıngaları (Sukütane ekse
riya iki defa yapılır. Şırınga 
yapıldığı akıam hafif yiyip yat 
malı ve ertesi gün istirahat et
melidir. Sekiz gün sonra tek
rar bir daha ve bir yirmi dÖrt 
saatlik istirahat .. Tifoya karşı 
hiç bir meseleniz kalmamış
tır • 

Atıdan sonraki yirmi dört 
saatte biraz hararetiniz artar, 
başınız ağırır, belki biraz sızı 
duyarıınız. Fakat iki gün son 
ra Veremi inkişaf halinde, has 
talara, kartyaklara, veya bet
lilere bu atı yapılmaz. Onun 
içindir ki, aşı halinde bir dok-

Matmazel Anita ıabah saat sekiz 
buçukta denize girmiş ve iyi bir yü
züı ile Saraybumuna çıkmııtır. 

Anadolu ve Rumeli fenerleri ara
sı ile Sarayburnu 30 kilometreden 
fazladrr. Bu suretle Matmazel Ani· 
ta bu mesafeyi bet saatte yüzmüt
tür. Matmazel Anita, geçen sene de 
böyle bir yüzmek teıebbüıünde bu
lunmuı, fakat hava ve sular müsait 

Dünkü yüzme, hava ve &ular mü
sait olduğu cihetle suhuletle yapıl
mış ve M11:tınazel Anita Sarayburnu 
na çıkbğı zaman yorcun eörülme
mittir. 

Amerika sefiri M. Grew Cenapla· 
rı, kızma kayık ile refakat etmi~ ve 
Matmazel Anitanın uzun ıüren yüz
mesi esnasında kayıkta gramofon 
çalmıştır. Matmazel Anita, denizd" 
birkaç defa sıcak tökula almışbr. 
Bakalım bu cuma Kavaktan adalara 
kadar yüzeceğini vadeden Kasımpa~ 
şa kufübündcn Kaum Bev bu reko 
ru sahiden kırabilecek mi? 

FEN 

Şahaplar 
Sayfiyelere çekilmiş olan· çıktıkları istikametteki bürçle

lar, bilhassa bu ayın ikinci re göre isim alırlar. Mesela bu 
haftasında gökyüzünde birçok ayın on birinde azami kesafet 
ıehaplar görmüşlerdir. Sene- göstermiş olan şehaplar Fars 
nin bazı zamanlarında, ağus- Bül'cünün bulunduğu noktadan 
tos ve tetrinisani aylarının ilk çıktıkları için "Fars ıehapları,, 
on beş günlerinde, havai fişek- ismini alırlar. 11 teşriniaanide 
lere benziyen şehaplar, gökzü- görülen şehaplara ise Eset bür 
zünde daha sık müşahede edi- cünden doğru çıkar göründük
lirler . leri için "Eset şehapları,, de-

Bu şehaplar bir takım kil· nır • 
çük cisimlerdir ki, seyirleri za- Bu şehap peteklerinin şaya
manında havai nesimi dahiline nı dikkat bir hususiyeti var
girdikleri zaman, havanın mu- dır • 
kavemetine maruz kalırlar. Bu En çok göründükleri zaman 
mukavemet ecaamın aür'atleri- da, yani ağustos ve teşrini sa
nin murabbaı nispetinde fazla- ni aylarının 11, 12, ve 13 ün
laşır. O suretle ki cisim narı cü günle..inde kürei arzı o su 
beyiza haline girecek derecede retle katederler ki, arz güneı
kızar ve geceleri arzımızdan le petek arasında kalır. Petek 
görülür. güneşin ışığını ahzü arza ak-

Güneşin etrafında dolaşan settirdi ği için, bugünlerde sı
bu küçük cisimler, kuyruklu caklar daha ziyade artar. 
yıldızların mahrekine benziyen 15,000 metrede tayyare 
bir mahrek iıgal ederler. Bu· Almanyada Yunkers tayya· 
nun içindir ki alimler, şehap- re imalathanesi 15000 metre 
)arla kuyruklu yıldızlar arasın- irtifaında dolaşacak bir tayya
da bir mÜbihiyet aramışlardır re imal etmiştir. Profesör Pic· 
ve şehapları kuyruklu yıldız card birkaç ay evvel bir baloo
enkazı addaderler ve bunlar la sım sıkı kapalı höceresinde 
bir kuyruklu yıldızın keçtiği 16000 metreye çıktığı zaman, 
yolıı serpilmişlerdir · istikbalin tayyare yollarının 

Onun için bir şehap yalnız Stratoo Phere denilen bu irti
değildir. Ve daima "petek,, de fadaki hava tabakaları olduğu. 
nilen diğer birçok tehaplarla nu söylemişti. Yalnız bu taba. 
beraberdirler. Dikkat edilirse katarda hava az, binaenaleyh 
bunların gökyüzünün muayyen bil' saniye yaşamak imkanı ol
bir kısmından gelerek koybol- madığı için, yolcuların sıkı sı 
dukları görülür. Bunun da se- kıya kapalı höcerelerde ve mü
bebi bir galtı rJiyetten ibaret- vellidülhumuza tüplerinin ya
tir. Naaıl ki müvazi iki raya nında seyahat etmeleri lazım 
baktığımız zaman, uzaktaki gelmektedir. Onun için Alman 
iki ucunu birlqmiş görürüz · tayyaresindeki yolcu ve pilot 

Bu şehaplar gökyüzünde kamaraları da harici havaya 

tora muayene edilmek daha 
doğnıdur. Aşıda yaşın roi.l 
yoktur. Çocuklara bile aşı ya· 
pılabilir . 

Aşının kıymeti gayri kabili 
inkardır. Atılanmış bir ada
mın tifoya tutulması şayanı 
hayret derecede ender vak'alar 
dandır. Birçok memleketlerde 
askere çağırılan gençler, mec
buri aşıya tabi tutuldukların
dan bu memleketlerde tifo aa· 
dece kadınların karı bir hasta
lık haline gelmiştir . 

Temin ettiği muafiyetin 

karşı böyle sıkı sıkı kapatılmış 
tır. Yalnız bu irtifalarda mo
tör kendi kuvvetini veremiye. 
cektir. Sebep de ihtirak için 
lazım gelen havanın azlığıdır. 
Ahiren l~ir Fransız bunun da 
kolayını bulmuş, insanlar na
sıl müvellidülhumuza ile seya
hat ediyorlarsa, motöre de ih 
tirak için müvellidülhumuza te 
min etmiştir. Alman tayyare
sinin motörü de şimdi bu ter
tibat ile techiz ediliyor. T ec
rübeai cihantümul bir kıymet 
ve ehemmiyette olan bu tayya
re, bakalım, ne zaman seya
hate çıkacak? 

Hayat 

İskoçyada 
İskoçyalıların ne kadar ı:a

sis olduktan malumdur. Bir 
gün §Osede jandarmanın biri, 
ata ters binmiş bir lıtöylüye te
sadüf etmiş ve neden ata böyltı • 
ter& bindiğini sormuf. K ,;y lü 
de demiş ki: 

- Efendim, demin bizim 
at bir peni panı. yuttu da .. 

Amerikada 
Milyoner Juenis Morgan 

oğlu Jhon Prerpont'a nasihat 
veriyordu: 

- Oğlum, fıkaralara karşı 
daima iyi davranmalı! 

- Allah allah, neden? 
- Çünkü yarın milyoner 

olmıyacağı nereden malum? 

- Ey ruh, eğer geldinse bir 
defa, gelmedinse iki defa vur .. 

Almangada 
Erich F roedel tramvayda 

bir lavha gördü : 
"Baıka mal kullanma, AI. 

man malı al., 
Erich çenesini sıvazİadı: 
- Peki, alayım ama, para 

nerde? 
lnıilterede 

Hastane koridorunda dok
tor, hastanm ziyarete gelen 
karama izahat veriyor: 

- Artık kocanız eekiai gibi 
çalııamaz. 

Kadın memnunane diyor 
ki: 

- Öyle ise gideyim, bunu 
kulağına söyliyeyim ki, çabul 
iyi olsun • 

ltalgada 
Bir seyyah bir İtalyan kö· 

yünde önüne çıkan çocuktan l 
en yakın lokantayı soruyor: 

- Sağdaki sokakta birinci 
lokanta.. En iyi ıarap orad• 
bulunur. 

- Sen liu ya9ta tarabın iyi· 
sini, kötilıünü nereden bil>
yonun? 

- Eh, en çok sarhot çıka11 
yer orası da ondan. • 

İHTİRA !LANI 
"Mayiin araya ithalile gaft tüne• 

li" halrlrıDdıı ı.tilıal olunan 10 T. 

Sani 1926 tarih ve 430 numarıHı ib• 

tire beratı bu defa mevlıii fille kon· 

mak liue ahen deYJ'llferağ v-eya ic•' 

<:dileceğinden taliıp olanların Ga• 

.•arpda Çinili Rıhtım Hanında Ro

bert Ferriye müraca•tlan ı 'in oh•· 

rur. 

ve 

t ne kadar devam ettiği kat'i su 
rette kestirilemez. Fakat sene 
de bir defa aşılanmak klasik ol 
muştur. Hele tifo vak'aları 
bil'az çoğalırsa, tekrar aşı ol
makta hiç bir bei; yoktur. 

Şimdi iki vaziyeti düşünü
rüz. Bir tarafta üç ay devam e· 
den ye bazen de ölümle netice
lenen bir tifo hastalığı var. Be 
ri tarafta da sizi ancak iki 
gün rahatsız edecek bir aşı! 
Hangisini tercih edersiniz, ona 
göre amel ediniz . 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SIGORT ASINA yapbrınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
DD 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphr

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 

BEIMI ıtlNtlB T il ·n K ı ı· M T E o e ı· 8 u ET ı·"tı\ Muallim .. MÜb_ahat ~ey tar~f_ından. 
U ~ d ft 1 (He;b';~f"N."'r;;;;:;) un intişar eden bütün 

daireler 
Türkiyede her lisanda 

gazeteler için bilumum resmi 
ilanlarını kabul eder Eseri 

(İDEAL BÜRO) 
gayet 

Bütün 

güzel bir şekile intişar etmiştir. 

iş adamlarına tavsiye ederiz 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: ResmiJan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 Tevzi mahalleri: 
Milliyet matbaası 
Agah Bey kitaphanesi . 
Muallim Halit kitaphanesı .. ................... .. 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 

1 - Sual (S) Konforlu (5) 
2 - Birdenbire (3) lyi (3) 
3 - Eeer, leke (2) 
4 - Namus (3) Kaygı 

(S) 
8 - Zaman (2) Ziyan (5) 
6 - Bizi doğuran (3) Oyun 

emiği (3) 
7 - Duman izi (2) sual 

2) Istırap ( 4) 
8 - Beygir (2) Namaza da 

l 
'et (4) 

9 - Geoit değil (3) Ne 
etınet, ne cehennem (4) Amel 

(2) 
1 10 - Meyva (4) Yumufllk 

oir ık (4) 
lt - Tarbda bir tabir (4) 

.. t E A (3) ' ""-L 

Yukardan aıalı ~-a 
~. 1 - Tahammül, intizar 

(5) Geri vermek (4) 
2 - Adet (2) ceketin içi 
(5) 
3 - R 1 (2) Şüphe (3) Faı 
(3) 
4 - Kokulu ot (4) Edat 

k· (2) 
il ı 5 - timler (4) 
bi 6 - Çiğne (2) Ez (2) 

7 - Nota (2) Oruç ayı (7) 
or 8 - Genif değil (3) Gale_be 

(5) 
u 9 - Nida (2) Tencerenin 
l: liiyüğU (S) Nota (2) 

10 - Yükeek (3) Rap (3) 
t:.ısatermek, ihsas etmek (3) 

· . 11 - Bayat değil (4) Çif
n 1lıı biri (2) 

cı~ ~İKRET IHTİF ALI 
I· 

~ı~ 

an 

Sahibinin sesi baş muganniyesl 

Fikriye H. kÔnseri 
Kadıköy Mısırlıoğlu 

Bahçesinde 
20 ağustos perşembe gün~ 
akşamı kanuni şehir Artaki 
Efendi riyasetinde san'at
kar kanuni Nubar ve piyanisı 
Karlo Efendiler iştirakile 

dühuliyede zam yoktur 

Irak Sefare-

tinden: 
1 k Hükumetinin resmi ga
ra ·hı· 

- · 9 Haziran 931 tarı 1 
zetesının 

992 numaralı nüshasında 
ve 

1 
an 1931 senesinin 81 

ııeşro un . . . 
1 kanununun btrıncı numara ı . 

d 
. ·n (A) frkrası mucı-

mad esı01 .. 

b
. Iraklılarrn tekaut maaş-, ınce .. 

. . vuku bulacak mura-
ları ıçın • 

üddetinin mezkur 
caatları m · · 24 tbik tarıhı olan 
kanunun ta 'eli 

. 1931 re kadar temdı 
Haztran ka 

. I:Iükumeti tarafından -
frak ·Ih 

lmıştır. Bınaena ey 
rarlaştırı 

1 
._ ··.kfuneti tarafından ev-

rak ••U .. h ihai tarih ol.arak ıttı az 
velce n N' n 1925 den sonra 
olunası 6 ısa 1 a eldikleri için reddo un-
vuku g .. tların kava-

olan ınuracaa 
muş · ·b:~re tek;rar 

. . ·.ve ınUCl' .. ~ 
nını meıı~, .o,kLarı ilan 

· ·bara alına--nazarı ıu 

olunur. • n ,birinci 
Kanunu mel'JkurU • 

. . (<B) ıfıkrası ahka-
maddes!Jlln doğıınUŞ müte-
mınca Irakta . 1931 tari-

. 1 - 24 Hazırım . . . 
kaıt erın İ k taıbiıyetını 

. d evvel ra 
hın en akdirde 24 Ha-

. ıdukJarı t 
haız o .h·nden itibaren 
. 1931 tarı ı 

zıran uku bulacak 
rfında v 

altı ay za kabulü de ta-
müracaatlarınm • ·· ddet. tir İşbu :ınu 
karrür eurıışT,.:nıwevvel 1931 

ani 24 ,..a 
ten, Y ~.-a vaki olacak 

·hi· den s"'~ 
tarı·.ı? 

1 
kabul oluıımıya-

müracaat aı-

caktır. 

- M· M· satın ~l~a 
komisyonu ilanı 

- j\ntalya'_d~ki P:skeri _kıta-
'btiyacı ıçın sıgır eti ka-

at 1 rfla ınllnakaşaya kon
pah :ı;a ihalesi 22 ağustos 
ıııuştur. rtesi güoil saat 10 
93l~U=~a'da Askeri 11atın 
da p koıııisyonunda YB;Pı!a
abna ( Şartname heyetımız· 
caktır. ttur ) Taliplerin şart 
d ınevcu · k 

e e alınak ve ınüna asaya 
naın ilz teıninat ve tek
girınek 1 ilre ihale saatinden 
ı·fnaıne er e • k 
ı İs t 'da mezkur o-

evel par afiraeaatları (467) 
misyona Dl 

"'"' * OO tre Gılaflık bez 
170,0 ~;1 perşembe 1&-

20 ağustos 

at 15 500 metre çamaşırlık 
26622 apstos 931 cumar-

beı 
15 

,.. Varna arına 
3 günlük seyahat: plajlarda iki gün kalmak 

(Foto Süreyyanın mevsim rnnu münasebetile muhterem 
ehalimize küçük hizmeti) 

Vapur birinci 26 İkinci: 21 Lira 
Bu para içinde vapurla azimet, avdet, pasaport, otel, 

plaj, bammaliye dahildir. 

1 
llarekct: 27 .\ğust0s per,cmhe akşamı, aydeı 30 A~u;tos paıor 

sabahı. Müracaat müddeıi: 23 Agustos akşamına karlar. 1'a) ıı mahal 
Jeri• Foto Süreyyanın lsıanbııi ve Beyoğlu mağnzalannda. Telefon: 
23289, il.O. ,J49:i. Yemek ücreti vapur ve Varna'da sa hah. ii~le. ol >•ın 

azami 1-1,50 liradır. 

~ NOTRE DAME DE stoN aı 

11 LEY~ ••• ~!.~ _!~~TEBİ ~ 
1 

~lehebinıi'in ı-nı !932 ders >ene>iııon kayıt muamelesi 19 ~e j 1 

1 
"b \~u.ıos ıcı;ıı ~ar~ mba ~unlrn >aat 9· 12 ve 14-17 ye kadar_>< 
1", ;.ut Q3 ın hL:ı ça s:ımba \'e cumartl·si gü le• i 1\ ı a·ııh:rG. ıcr, 

i t.:dilt":c il:l.n olunur -

lst~~bttlGümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

Başmüdiriyet binası dahilinde bazı tamirat yapılacaktır. 
Pazarlık yapılmak üzere taliplerin 16 Ağustos 931 pazar günü 
saat 14 te yüzde yedi buı;uk pey akı;esi olan 14 lirayı müstas
hiben komisyona müracaatları ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Pazarlıkla satılık emlak 
Esas No. Mevkii ve Nevi 

14 Beşiktaş Abbas ağa :mahallesi Hasanpaşa deresi Bostan. 
72 Üsküdar Altunizade vald~bağı ahır, samanhk ve araızi, 
75 Kandilli Vaniköy caddesi beş dönüm araziyi müştemil 

1 No hane. 

DENiZ ŞIRI 
Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahat-

namesi Bu isim altında çıktı. 
" DENiZAŞIRI ,, 
1 - Türkçe yazılmış en iyi seyahat kitabı, 
2 - Türkçede Cenup Amerikası'na dair yazılmış 

ilk eser, 
3 - Türk harfleri ile basılmış en güzel kitaptır. 

* * * 
Viyana'da yapbrılmış olan renkli ve renksiz 

kılişeleri papyekuşe üzerine basılmıştır. 

• * * 
Denizaşırı gazetede tefrika edilmiş o'an seyahat 
mektuplarının yarım misli daha artınlınış ve 

zenginleştirilmiştir. 

Deniz.ışın her evin okunacak en iyi kitabı ve her 
küt 'phaneniıı hakiyki süsüdür. 

Bütün kitapçalarda 

• 
Devlet Demiryolları idare<>ı uanları 

185 ton demir, 21 ton İsveç demiri, 45 ton muhtelif saçlar 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 28 Eylül 931 Pazaretsi günü saat 15 te Ankara
da Devlet Demi<ryolları Müdürlüğünce yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlaırmı ayni günde saat 14,30 a kadar Komisyon 
katipliğine vemıeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda İdare veznelerinden tedarik edebilir

ler. 

"'* * Romörköriin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştvz. 
Münakasa 7 Eylfil 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları Müdürlüğünde yapılacaktır. 94 Heybeliada Yalı caddesi 2 numarnlı gazino . 

101 ( 
107 ( Biiyükada Kamino bağ, bahçe ve tuğla fabrikası. 

114 ( 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
' vakıkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar Münakasa 
Komisyoınu Katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An
karada ve İstanıbulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler . 

Bamda muharrer em! ik bedelleri.' peşinen veya :ınukassa
ten tesviye edilmek şartile ve pazarlıkla satılacağından talip
lerin 24-9-931 Perşembe günü saat 16 a !kadar Stibeınize müra~-

caatleri. Erzurum P. T. Başmüdiriyetinden: 

Istanbul Deniz Levazım 
Alma Komisyonundan: 

Satın 

40 ton mazot Aleni münakasa ihalesi 9-9-931 Çarşamba saat 11 
15 ikalem dikiş ve kundura maloomesi Aleni münakasa ihalesi 
19-9-931 Perşembe saat 11 de 
11 kalem levazımı mütenevvia Aleni münakasa ihalesi 10-9-931 

Perşembe saıat 14 te 
Deı~iz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı üç kalem mal

zeme hizalarında ·gösterilen gün ve saatl·erde ihalelel'i icra 
edilecektİ'r. Şartnamelerini görmek istiyenlerin her -gün ve ver
mek istiyenlerin yevmü ihalede ve muharrer saatte teminatları 
ile Kasnnpaşada Deniz Levazım Satınalana komisyonuna mü-

racaatları. 

Şirketi Hayriyeden: 
Yaz tarifesinin devamı müddetince Ağustosıın yiırmi birin-

den itibaren: 
Cuma ve Pazar günleri Üslküdar ile Kabataş arasında araba 

vapurile zirde muharrer seferlerin icra edileceii:i ilan ~luu.pr 
VsIDüdardan Kabataşdan 1 

Müddeti münakasa bittiği halde henüz pey altına alma
mıyan Hasankale Kara.köse postası 23 caride ihalesi icra kı
lınmak üzere bir hafta milddetle temdit edilmiştir. 

tapseki ~ar~ak rana1ırı 
22 Ağustosta küşat edilecektir. Behemehal iştirak ediniz. 

Bu vesile ile yapılacak pehlivan gür.eşlerinden başa 75 altına 
40, ortaya 20 küçük ortaya 10 ve destelere 40 lira verilecektir. 

Galata İthalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 

Adet Nevi Marka No. 
1/8/3 

Kilo 
336 Radyo malcinesr \re tef er-8 S S F R 

1 
1 
1 
1 

s 

ruatı 

• A H 105 Amyantlı mukavva 
" S 1 T · 1 260 Demir vinç 
., R O S 83 Yün esvaplı{{ 
,, D 13465 287 Demir makine aıkş1lllİ 
,, Z F 1/5 543 Bir yüzü renkli kağıt 
,, S O L O 70842 30 Pam. kadife seccade 
] A K Ş 1/2 315 Margarin yağı 

3 üncü Ko~ordu 
ilanlar! 

Ankaradaki kıtaat ve miıes
sesat• için aşagıda yazılı e·v:ı
kapalı zarf usulile i .racaktı . 
Talip~erin şartnamelerin. go -
mek için Ankara Merkez A. 

1 AL. komisyonuna mliraca:ıt 
lan ilan olunur. (1~4) 

43072 Met. Y erit fabrik 1r 
mamulatı ekmek torbalık ''ez 
3-9-931 saat 15 te Ar ,,ara Mer
kez SA. AL. KO 

... .... 
K. O. Kıtaatı ve •ie ·sesat 

1 

ihtiyacı içın 200,00 kuru ot 
kapalı zarf us•ılile 25-8-931 Ta. 
de aat 16 da ılta esı •.:ra kılr 
r :ıcaktrr. 

Talipler' a ~ıelerini 
i görmek üzere rer .,ün öyle
' den evvel komisyo. u .mza ve 
münakaşaya ştirak etme\!: uze 
~e de yevmi ıezkurda • K. 
O. SA. AL. KO. müracaatları 
ilan olunur. (113). 

* * * 
3. K. O. kıtaat ve müessesat 

ihtiyacı için 163,000 kilo kur! 
ot kapalı zarf usulile 23-8-931 
Ta. de saat 15 de ihalesi icra 
kılınacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün öyle
den evvel komisyonumuza vıt 
münakaşaya iştirak etıme'k üze 
re de yevmi mezokurda K. 
O. SA. AL. müracaatları ilan 
olunur. (114). 

3. K. O. kıtaat v·e müesı>esa
tı ihtiyacı için aşağıda yazılı 

aaman kapalı zarf usulile satın 
alınacaktn-. Şartname ve ev~a· 
fını görmek istiyenlerin koıııı
syona ve taliplerinde vakti 
muayyeninde 3 K. O. SA. A!.. 
KO. müracaatları (197) 

221 ,450 kilo saman 9-9 -93 l 
saat 17 de , 3. K.O. ~A.AL KO. 

* * * 3. K. O. kitaat ve müessesa-
tı ihtiyacı için aşağıda yazılı 

mekülat kapalı zarf usulile sa
tın alınacaktır. Şartname ve 
evsafını görmek isti yenlerin 3. 
K. O. SA. AL. KO. ve taliple
rin de vakti muayyeninde 3. 
K. O. SA. AL. KO. miiraca3t
ları (203) 

390,147 l:ilo saman 13-9-931 
saat 17 de 3. K. O. SA. AL. KO 

* • 
3. K. O. kıtaat ve müessesa

tı ihtiyacı içın aşağrda yazılı 

saman 'kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. Şartname ve evsa
fmı görmek istiyenleriıı Ko
misyonumuza ve taliplerin dG 
vakti muayyeninde 3. K. O. SA 
AL. KO. müracaatları. (199). 

278,000 kilo saman 10-9-931 
saat 16 da 3. K. O. SA. AL. KO 

*** Ciheti A9keriyece İstanbul-
da yapılacak ilanatın :ınünaka--

teıi P~ etre Gılaflık bez 
t 70, °931 pa:ı:artesi sa- \ 

24 ap•tos 

" 7,45 8,30 ~ 
9,15 10,00 

1 
2 
3 
1 

S. P A C E 746/8 207 Pamuk havlu 
,, F B 20 66 İpeMli pamuklu Atlas 

ı sası A:n'karada Merkez SA. AL 
KOM. DA. iora kılınacaktır. 

Talip olan gazete idarehanele
rinin mezkilr komisyoına müra
caatları ilin olunur. (204) 

T. 

ıon· 

caf 

t~tk şür ve edebiyatının en me'h":r 
~. .. .. tl da11 Filol'ıen mumtaz uıta arın 

nalı Nazım Bey .. ..k 
l:ııı.gün sa.at 14 buçukta buyu . 
· E ·· tekı 

• 1' (Teyofik Fikret'in yup 

<armda Fikııetin şimdiye kadar 
.j, ,_ . . . · ~ ve duyul-

' '<trnsece bilınmıye,. 

''Yan (çocukluk hayatı~•~) ~ye~ 
ı,.,ttırniyetli hususiyetlerını soyJ.e 
""ek , (Türk gençliğini) ve (Ede· 
1.ht tarihimizi) tenvir edecek ve 
• . Ş;urc Meliha Nazım Hanım güzel 
~ ••. şiir okuyac<tktır. İhtifale herke< 
e~ı!:hi1ir. 

,• 

K~RALIK 4mll 

Mağ·aza ve Yazıhane 
Bahçel;apı' da "Ürozdibak,, 
ka~şısında Celal Bey Haz:ıı 
&Lrnda iki kat!ı büyük bır 
Uı~ğaza ve han dahilinde 
Yazıhane ve ticarethane için 
0 dillar ve bir .nci katta üç 
odalı ayr.ca )>ir daire kira
td:tır. Ce.al Eey Hanında 

No. 9 oJaya müracaat. 

at 15 yazlık elbi-
50 000 metro 
tik' bez 26 ağustos 931 çar-

ee ba saat 15 
şaııı OOO nıetre Yazlık elbi-· 

50, b 27 ağustos 931 
selik ez 

eoıke saat 15 
perş 6 540 metre Çamaşırlık 

2629' mıstoıı 931 cumar-
bez a,.-
tesi saat 15 . . r 

Ordu ihtiyacı ıçın yer ı 
fabrikalar mamulatından a~tı 
kaleın bez kapalı zarfla mu~ 
nakasaya konmuştur. İhalelen 

d hizalarında yazılı 
yukarı a k d 

ün ve saatlerde An a_ra a 
g kez satınalma komısyo-
ıner T r 1 da yapılacaktır. a ıp e-
nun 1 k ve nil-
. şartname a ma 

rın k ~naka-
uııeleri görme ve m.u 

m . ek üzre tamınat ve 
saya gırm ti 
teklifnamelerile ihale ~aa o· 

1 ınezkiır komısyooa den evve 
müracaatları. 

ZAYİ HiSSE SENETLE~İ 
"'·nkasın<lan aldrgım 

üsküdar "" 

1 

d
- 6088 numeraya kadar olan 

60ı .. :J "11 • •• 
. etlerimi gaip ettım. Huk-

bır.se sen 

l mü yoktur. . 
4 haıet Raaıı 

1 

13,15 14,00 
17,00 17,45 
18,30 19,00 , 
19,30 20,00 

Yaliıız otomobillen: mansus ohnaık üzre ıü~t 8:Z1.11let ve av·! 

;ıi<ll. ' :1;~~~\' 
det 300 yalnız azimet veyahut avdet 250 kuruştUr. 

Otomobil içinde oturanlardan ücret aıı;ıınııar:. 

-- --------------·---
Jandarma imalathanesi müdür

lüğünden: 
1 - Kilitbahirde 10 No. lı Jandarma mektebi efradmm 

1-9-931 tarihinden 31-8-932 tarihine kadar ihtiyacı olan(l65000) 
kilo ibiırinci nevi ekmek 14-8-931 tarihinden itibaren 20 gün müd 
detle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. • 

2 _ Teslim mahalli Kilitbahirde mektep karargahıdır. 
3 _ İhale 3-9-931 Peıışembe günü saat on dokuı:da Çanak

kale hükumet dairesinde icra edilecektir. 
4 _ Şartnameler mektep ıkarargahmdadır. Taliplerin 

(1102) liıra teminat parasile müracaatları. 

M. Kemal Pş. belediye riyasetinden 
Kaza.mızın fabrika civarında 'her sene küşa~_ı mutat olan 

koşu panayırı bu sene 1 Ey!Ulde başlıyara~ 7 gun devam ede-

4 

6 
4 

,, J DM muhtelif 575 Oyun k!ğrdı 
" M N Bila 276 Keten fişeklik 
,, R E 21/24 581 Oyun kağıdı ve kii. zad 

Rıhtnn antrepo911 ite aıınbarlacda bulunan bal.ada evsafı ya
zılı eşya 20-8-931 tarihin.den itibaren 20 gün müddetle bilmü
zayede satılacaktır. Taliplerin satış komisyoOIUilli8. müracaat

ları. 

Üsküdarda, lstanbul 6 inci icra
sından! 

Bir deyinden dolayı mahcuz vo 
paraya çevrilmesi mukarrer olan 
kamıgtan mamul oda tıakınu ile kır

-------------------------- mızı şark İ§İ seccadenin 22-8·931 ta 

..-KAYSERİ VE CİVARI ~l\ 
Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz yüksek tl"vettür 22,000 voltluk şebek.esinde 
kullanılmak üzre 60 adet Jucho taıbir edilen direklerden 
kapalı zarf usulile miibayaa edilecektir. Direklerin fenni 
evsafı ve mübayaa şeraiti bervechiatidir: 

1 - Direkler Jucho sisteminde ve profil S 140 tipinde 
ve uzunlukları 12 metre ve sikletleıri takriben 370 KG. ola
caktır. 

2 - Şirket Giimrüık resminden muaf olduğu cihetle fatu
ralar şirket namına tanzim edilecek VIC fiatlar Sif İstanbul 
teklif edilecektir. 

3 - Direklerin en kışa yoklan en krsa za:ınan zarfında 
celbini müteahhit teahh-iit eder. 

4 - Şarei.ti tccHye: ihalei kat'iyenin icrasında bedelin 
% otuzu peşinen diğer üçte <biri altmış bir ve ııon üçte biri 
de 121 gün sonra tediyoe edileceık ve mukabilinde şirketce 
bcmıo ve:rjlecektir. 

S - Zarflar 5 Eylül 1931 Oumartesi günü Kayseride 
Şiırket merkezinde açılacağından talip olanların o güne ka
dar tekliflerini göndermeleri ilan ohm.ur. 

ribine müsadif Cumartesi glinil 
aaat 10 da Kadıköyünde Hünkar, 
imamında Fıstıkh sokakta 61 nuına
ralı hanede satılacağından talip 
olanların yevmi mczkurdap mahal· 
de hazır bulundurulacak mem·ıra 
müracaat edilmesi ilan olunur. 

Pertevniyal Vakfrndan : 
Şişlide İzzetpaşa sokağında 

Valde apartmanının 3, 10 nu
maralı daireleri yirmi gün müd 
det ve birer sene için aleni mü
.ı;ayedeye k'.>nulmuştur. Müza-

' yc~e günü şehri halin 29 cu cu
i martesi günüdür. Kiralamak is 

tiyenlerin yevmi mezkurda 
saat on altıya kadar Istanbul 
Evkaf Müdiriyetine Pertevni
yal idaresine veia İdare Enciı· 
menine müracaat eylemeleri. 

-- d müddeti mezkıire zarfında her cıns hayvan eşya ve 
cegın .~- a ı·ye alınıp satılacağı atakadaranın malumu olmak 
emteaı tucc r 
üzere ilan olurııur. . ~,•-----------••••••••••••• 

Üsküdar Hale Sinemasında 
Operadaki H~yalet mümessili 
Lon Şane-
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BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 
ALA RAKISI 

NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 

,. 

San'at ve fennin birer harikasıdır.~ 

HANIMEFENDi 
Nıçin tereddüt ediyorsunuz? Müziç, naho~ tesirile 
sizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen 
(ter) ipeklileriaizi de çUrlitmek ve lekelemektedir. 

1 ü ~ 1 o 8 ~ N ~ P E R T E f' in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar 
değilseniz lütfen arkadaflarınıza bir ıorunuz. Al
dığımız teıekkürnameler bize, bu müstahzarı, size 
'avsiye etmek cesaretini veriyor. 

Jandarma İmalathanesi Müdürlü
ğünden 

Jandarma ihtiyacı için evsaf ve nümunesi mevcut bezden ka 
palı zarfla (20361) taknn mamul kısa •kol ve bacak çamaşır sa
tın alınacaktır. Münakasa 6-9-931 Pazar günü saat 11 de Gedik
paşada Jandarma İmalathanesinde icra olunacaktır. Talip olan 
larm Komisyona müracaatla teminat ve teklifnamelerini vere
ceklerdir. Şartname imalathaneden verilir. 

YOksek Deniz Ticaret Mekte~i Mo~orıoıün~en 
Mektep iktisat V ekiiletine mcrout leyli ve meccani bir 

müessesedir. Derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. Talebenin iaşe ve ilbası 
hükfirm.te aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet olunur. Taş
radan müracaat eden ve kabul edilen talebenin yol masrafları 
tesviye edilir. Mezunlarına kapte.n ve makinistlik diploması 

verilir. Bir hizmeti meoburiyeıl yoktur. Kayıt ve kabul mua
melesi mektepçe yapılacak muayenei sıhhiyeden ve usul ve 
nümunesine muvafık ve Noterlikten musaddık bir taahhütna
me verdikten sonra kespi katlyet eder. 

Tahsil milddeti, ikisi Ali ikisi tili olmak üzere dört sene
dır. Ali birinci sınıfa milııhasKan lise mezunları alınır. Tali 
birinci sııufa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil 
gördüğünü Maarif memurluklarına tasdik ettirenler kabul olu 
nur. Taliplerin atide muharrec vesaiikl istidalarına rapten 
Mektep Müdiriyetlne göndermeleri ve muayene! ııhl-ıiyede 

hazır bulunmak üzere bk teş.rlnievvelde ıblzzat meiı:tepte hazır 
bulunmaları lizmıdır. Tagradan glecelk talebenin, Yübek De
niz Ticaret Mektebine glnnek üzere memleketlerinden ha
reket ettiklerini natık bir mııdıatliyı ve vesaiti nakliye sahlp
lerinden alınrmş ve rayice muvafık olduğu mahalli belediye
lerince tasdik edilmiş senetled beraberlerinde getirmelrl lll
ıımdır. 

Şeraiti duhuliyeyi haiz olanlara ve posta pulu gönderen
lere her türlU tafsiltt ita edilir. İlk ve orta mektep mezunları
nın beyhude müracaat etmemeleri rica olunur. ...-

İstidalara raptı lazım gelen ve
sikalar şunlardır. 

(1) Nufus hüviyet cüzdanı. (2) Aşı şehadetnamesi. (3) 
Mektep şehadetname ve:ıta tasdiknamesi. (4) ~lisçe musad
daık hüsnühal ilmühaberi. (5) Dört adet vesikalrk fotoğraf. 

Diyarıbekir P. T. T. 
Başmüdiriyetinden: 

890 lira bedeli sabıklı ve haftada karşılı:klıDiyarbekir-Elaziz ara 
sı iki veElaziz-Malatya arası üç seferli Diyarbekir-Elaziz-Mala
tya arası posta nakliyatı bir baş ve Diyarbekir-Elaziz veElaziz
Malatya olarak ayrı ayrı olmak üzere iki şekilde ve bir sene 
iç in Elaziz merkezince 1-8-931 den itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya çıkarılmıştır. Teklif edilecek bedel muvafık gö
riılürse 20-8-93"1 Perşembe günü saat 17 de Elaziz merkezince 
ihale edilecektir. Nakliyat yazın kamyonlarla ve kışın hayvan 
veya arabalarla yapılacaktı;r. Şartnameyi görmek ve pey sür
mek istiyenlerin EHiziz posta memurluğuna müracaat etmeleri 
iliin olunur. 

Van Pr-~ta ve T elgrkf Başmüdür
lüğün . ı 

11.;o lira bedeli sabıklı ve haftada iki seferli Bitlis - Diyarı

bekir arası postası yazın otomobil kışın hayvanla nakliyat yap
mak ve yazın karşılıklı bi< seferin mecmu sikleti 1500 kilo ve 
kı şın 1000 kilo olmak şartile beş cariden itibaren yirmi gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. Daha ziyade maIUmat al
mak ve matbu şartnameyi görmek üzere Diyarıbekir, Van P.T. 
Başmiicliriy etlerile Bitlis Müdiriyetine mi;racaat evJem,.leri. 

tnLÜMUM 
ECZANELE.ROli 

SATJLIR 

Fruı t Salt" 
Yı .. Eao " 

ı stmluilc 
d.i.kcılcn 
tabrikını• 

allmcti 
tarlln.ı ıdıc. 

~·----

EMO"S 
FRUIT SALT 

. Sicaklarda, damar agrİsin· 
dan. bulantıdan. yarim ba~ 
agrisindan ve snihazimden 
mıltevellit rahatsizliklardan 
masun kalmak istersen.iz ; 
taUi müleyyin, tabii tuzsn1 
müshil olan Jekersiz Eno', 
•• Frııit Salt " gazözhi mıis
talızarindan sabah ve~ 
bir bardak su derunun~ 
bir kahve kasiıı mikdarinda 
alinız. 

~~~ 

..... 
----·---

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
l>tanbul'da <;a• mıkçılar .andalyacılarda kuştü yü fabrik o>ı yi11ilc şilte 12, 

yi.ı zil e yo rJ?:an ıs, ~· aJtlıho,- a yastık:; linı va. l\u ~tu y ün ltn kll nsu 1'2 .5 kuruş
tan b!~ lar. Ku~iüylı k umaş!:ırım \ .ıl r J ı r. L' ·u:ı Ut"tZ ~ 1t11 ı r · re ı. lst. 302;' 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Yalova ve Balaban derelerinin islahı emeliyatı 1 E y

IUI 931 tarihine müsadif Salı giinü saat 14 te ayrı ayrı ihaleleri 
icı a edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuş
tur. 

2 - Taliplerin yevmü mezkurdan evvel şartname ve mu
kavelename ve münakasa sartnamesile teferruatmı beş lira be
deli mukabilinde almak üzeı-e Ankaıra Sular Umum Müdürlü
ğüne ve mahalli ameliyatı görmek ve yapılacak iş hakkında 

1 izahat almak üzere de 23 Ağustos 931 tarihine müsadif pazar 
ve 25 Ağustos 931 tarihine müsadif Salı günleri Yalova Su İş-
leri Mühendisliğine müracaat eylemeleri. 1 

3 - Taliplerin teklif edecekleri fiatın yüzde yedi buçuğu 
1 

miktarında teminatı muvakkate mektuplarile şartnamesinde 

gösterılen evrak ve vesaik ve teklif mektuplanru yevmi ihale- 1 

de saat 14 ten ev~I Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşaclığma 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunur. 

1 

Orta köyde F eriye saraylarında i 
Kabataş Lisesi müdürlüğünden: 

1 - Ücretli leylf talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Leyli yerimiz mahdut olduğundan eSii:i leyli talebemi

zin Ağustos nihayetine kadar tecdidi kayt ettirmeleri lazım

dır. 

3 - Senelik taksit 250 liradır talip olanların mektep vesl
kalarile 'dört adet fotoğraflarını derhal göndermeleri icap eder. 

Van Posta Başmiidürlüğünden; 
Gevas - Reşadiye ve Tatvana uğrayan haftada karşılıldı 

iki seferli karşılıklı her seferde dört ytiz ıkilo sıkletli ve dokuz 
yüz doksan yedi lira bedeli sabıklı Van - Bitlla arası Posta sü
ri!cüfüğli blr şekilde yazm Otomobil kışın Hayvan, Diğer şekil 
yaz kış Hayvanla nalaliyat şartl.ıe lıki şekil olarak 12-8-931 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştu'r. 
2 - Yazın Otomobil ile nakliyat idareye uyğun gelirse tenez
zühe kullanılar.ak karşılıklı bir sefer sı!kleti altı yilz kiloya 
iblağ edilecektir. 3 - Gerek yaz Otomobil k~ın Hayvan ve 
gecekae yaz kış Hayvanla nakıliye öapılırsa on dört Hayvan 
bulundurulacaktır. 4 - Daha ziyade malfunat almak üzere Van 
baş müdürlüğüne veya Bitlis mildürlüğüne müra<:aatları ilan 
olwtur. 

MÜNFESiH VE HALİ TASFİYEDE BULUNAN 

Uşak terakkii ziraat 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirket alacaklılarının haklarını nihayet bir sene zarfında 
tasfiye heyetine müracaatla isbat etmeleri lüzumu Ticaret 
kanununun 444 üncii maddesi mucibince alakadadara ilan olu
nur. 

1 Defterdarhk lUinları 1 
1927 Mali senesi nihayetine kadar Milli hükOmet bütçele

rine miıteallik borçlarla Milli Hükumetin zamanına ait bütçe 
ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacakları 1513 
No, lu kanun ınücibince Şubat 930 nihayetine kadar müracaat
la müracaat vesikası almışlardır. Tayin edilen bu müracaat 
müddetinin hitamından 90Ilra tebeyyün ve tehakkuk eden bu 
gibi borçların alaca:klıları için 1-4-931 tarihinden itibaren bu 
kerr kabul edilen 1783 numerolu kanun mucibince altı ay daha 
miiracaat müddeti tayin olunmuştur. Eylül 930 nihayetine ka
dar hitama erecek olan bu altı ay müddet mırfmda alMtadaranın 
mahali ikameti itibarile tabi oldukları en büyük mal memuru
na ha istida müracaat ederek mürcaat vesikası almaları lazmı 
geldiği ilan olunur. 

Darülaceze Müdürlüğünden ı 
Müesseseye iktiza eden sekiz bin metro Aıneri!kan ka-ıt yer

li bezin kapalı zarf usulile münaıkasası 1 Eylül 931salı günii saat 
on dört te icra kılınacaktır. Taliplerin teminat akçalarile mü
racaat !arı. 

KARON Alman kitaphanesi 
Bovoillu Tünel meydanında 523 

-

&,.?~: .. !:!~~-~.~-~~'~!~~' ~ .J..,.,.,,,L,wAJ 
zühreviye tedavihanesi. Hrıı:ün sabahtan ak~ama kadar. mi o· ~ 

Bahriye Sevki yat müdiriyetinden: 11~F ... 
Tamire muhtaç Benz ve Mersedes markalı iki adet binek f OpLI 

otomobili . 
Tamire muhtaç Dayirnler marka bir adet kamyon. 
Yukarda cins ve nev'i gösterilen otomobiller 1 Ey!Ul 931 

salı günii saat 10 da müzayedei aleniye ile satılıcağından talip 
olanların dipozito akçesini müstashiben Kasımpaşada Bahriye 
Sevkiyat ınüdiriyetinde müteı>ekkil komisyonu mahsusuna mü
racaat etmeleri ilan olunur . 

Zongu.ldak Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden: 

Safranbolu memleket hastanesine ilavesi takarrür eden 
(1738) lira (61) ku,.uş keşifli ameliyathanenin inşası tarihi 
ilandan ( 21) gün sonra ihale edilmek üzere münakasaya çrka
rılını§tır. Talip olanlann ve fazla ma!Umat almak istiyenlerin 
Zonguldak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne mfüa
caatları ilan olunur. 

Zonguldak Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden: 

İdareyi Hususiye hastanelerine muktazi (100) gramlık ku
tular ic:erisinde Kompirime Kilormaiyeti Kininden (25) kilo ve İ 

.(500) seri Neosalvarsan tarihi ilandan (21) gün sonra ihalesi 1 E vapuru 19 
icra edilmek üzere münakasaya çıkarılmıştı·r. Taliplerin ve 1 rzUrUm Ağusto 

fazla malfimat almak istiyenlerin Zonguldak Sıhhat ve İçtimai ÇARŞAMBA 
Muavenet Müdiitlüğüne müracaatları ilan olunur. ı . . 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 2. nci Keşide 

11 EYL0LDEDİR 

Büyük ikramiye 
35,000 Liradır 

Ayrıca: (lS.000, 12.000, 10.000, 8.000) Liralık 

İkramiye veı (2S.OOO) Liralık bir Mükafat. 

.. _________ _ 
1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
~eli keşfi 600 lira 65 kuruş olan Burgaz adası mektebi bi

nasının tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Te.liple
rin şartname almak ve •keşif evrakını görmek için her gün 
Levazım Müdürlüğüne müracaatları münakasaya girmek için 
46 liralık teminat makbuzile şartname, teklif mektubunu ve 
Ticııret odasında kayıtlı olduğuna dair ves~kayı mühU.-IU zarla 
koyarak ihale günü olan 20-8-931 Perşembe günü aaat on bete 
kadar Encümeni Daimiye vermeleri. 

• * * Üsküdarda Mihrimah medresesi kiraya verilmek için ıııçık 
mtizayedey ekonmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek ıçm 

her ft.Ün Levazım Müdürlüğün~ müzayedeye girmek iCJln ban
kadan alacakları 30 liralık temınat maıkbuzu veya kefalet mek
tubıı ile beraber ihale günü olan 10-9-931 Peırşembe günü saat 
on beşe kadar Encümeni Daimiye mUracaatları. 

*** Batin yangııı yerinde Saraçdoğan mahallesinin Yeni çeşme 
sokağından iki oda bir matbah ve :sairei müştemll 8/ 12 numa
ralı hane bir seneden Uç seneye kadar ki.raya verilmek için açık 
müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi gönneıJc için 
her gj.in Levazım Müdürlilğüne müzayedeye girmek için ban, • 
kadan alacakları 9 liralrk teminat makbuzile beraber ihale gü-
nü olan 10-9-931 Perşembe günü sa-at on beşe kadar Encümeni 
Daimiye müracaatları. 

• • • 
Aksarayda Guraba Hliseyinağa mahallesinin tramvay cad

desinde Belediyece istimlak olunan 231,269,275, 283 numaralı 

dükkanlann kaimen hedmi ile en.kazı açık müzayedeye kon
muştur. ihalesi EylQlün yedinci pazartesi günü saat on dörtte 
mlikarrer olduğundan talip olanların Daire Encümenine mü: 
racaatları . 

* • * \ 

Altı- mermer civarında Turunçlu suyuna ait çeşme taşları 
20 Ağustos 931 Perg.embe gilnü saat on dörtte mahallen satı
lacaktır. Taliplerin me21kQr mahalde bulunacak memura mü-
racaatları. • 

••• 
Bedeli keşfi 115 lira 92 kurut olan İıkttaat işleri binMında 

bazı tamirat pazarlıkla yaptmla~tır. Taliplerin keşif evrakı
nı görmek için her gün pazarbk için 22-8-931 cumartesi günil 
saat on beşe kadar Levazım Müdürlüğüne müracaatları. 

Jandarma İmalathanesi Müdür
lüğünden: . - ~ -

Jandarma ihtiyacı için (16361) çift ~dura lCapalı zarfla sa-
un alınacaktır. Münakaaa 8-9-931 aalı g\lnU aaat (15) te Ge
dikpaşaÖa Jandarma fmaltthanesindt kca edllecektlr. Talip 

gtlnü akşamı Sırkecı nlr 
bmından hareketle (Zoı· 

guldak, lnebolu, Evrenye. 
Samsun, Ordu, Giresun 
Trabzon, Sürmene ve Rize)j 
azimet ve avdet edecektir. 

F a:ı:la tafsilat için Sir 
keci Yelkenci hanındakt 

acenteliğine müracaat. 
Tel. 21515 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Sakarya 

23aX;.tos PAZAR 
günü alqamı 17 de Sir
keci rıhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samaun, Ordu, Gireaun. 
Trabıon, Rize Mapavri ve 
Hope) ye azimet ve aynı 

iıkelelerle Stırmene, Gö
rele ve Önyeye utrayarak 
avdet edecektir. Fazla taf
alllt için Sirkeci Meymenet 
hanı albnda acenteliğine 
müracaat. Tel. 22134 

SEYRISEF AIN 
~-~-~-~----ı 

Idarece aplıda ismi ya
zılı malzeme pazadrk ile 
satın alınacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
İhale 22-8-931 saat 16,30 
Meşe kütük, aaç, köşe-

bent. 

lsuınbuJ Dördüncü icra m~mu 

Juğundan: 

Ma.-daryoa efendinin Atifet 
nımdaki alacağının temini istifa 
zımnında vdaen mcfrui Sarı ke 
İ&kendcr Pqa mahallNinin Kız t 

şı caddesin.de eaki 64 ynn 24 ~ 
maralı bir kıt'• muhterik hane ' 
sası kırk beş gün müd<ktk ııı 

zayedeye vazolurumık 400 lirada ı 
libi uhtcsinde olup bedeli mü•)' 
de haddi layıkmda görülemediği 

' <len bir ay mU<ldetlc temdiden ııı 

zayedeye vazolu1UJ>uıtur. Hudud" 
sağ tarafı au hazinesi, arkası J1 
fız Ali beyin hane ve bahçesi , 
tarafı: 1563 çap Numaralı arsa, O 
besi: 15 mctroluk kız taşı ca.d<le~ 
le mahduttur. Mesahası bermu(l 
çap 149,250ınetrodur. Kıymeti 1" 

hammine<ıi 597 lira olup talip oıı"' 
lar kıymeti muhammlnc&inin yüJ 
onu niabetindc pey akçalanru al"' 
rak 927-2313 Doaya numara.ait 
24-~931 tarihinde saat 14 ten l 1 
kadar İatanbul 4 üncü icra mcm 
!uğuna müracaat eylel™'lerı · 
olunur. JI 
ZAYİ - Samatya masasıncl" 

40844 numerolu almış ı>lduğum ~ 

keri tekaüt cüzdan ımı 5-8-931 tı' 

hinde zayi ettim. Yenisini çık 
cağımdan hükmü yoktur. 

Mütekait yüzbaşı Sait Nazif 
olanlann komisyona milrııcaatla teminat vıo tekliflerini komi- l 1119!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;I 

syona ayrı ayrı verecekkrdir. Şartname lmalithanedeın _verilir. M.llJ..IU:T MATBAA 


